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Datum 

2023-03-20 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 mars 2023 kl. 19:00 i 
Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 30 mars kl 16:00, digital justering  

3.  Godkännande av dagordning  
Dnr 2023-00006  

4.  Medborgarförslag på användning av parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och omgivning 
Dnr 2022-00129  

5.  Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 
Dnr 2023-00089  

6.  Förslag till Policy för tjänsteresor  
Dnr 2023-00090  

7.  Revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs 
kommun 
Dnr 2023-00101  

8.  Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2023-2026 
Dnr 2023-00100  

9.  Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 
Dnr 2023-00061  

10.  Ändringar i ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB (NSVA AB) 
Dnr 2023-00123  

11.  Detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - Antagande 
Dnr 2023-00098 

12.  Utökad borgensåtagande för Kommunalförbundet Medelpunkten 
Dnr 2023-00093  

13.  Interpellation från Ulrika Thulin (S) till kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson (SD) gällande möjlig etablering av fiskeodling och fiskeförädling i Bjuvs 
kommun 
Dnr 2023-00115  

14.  Interpellation från Maria Berglund (KD) till kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Henrysson (SD) gällande Bjuvs del av ansvaret för Skånes och Svensk 
livsmedelsproduktion 
Dnr 2023-00113  
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Ärende 

15.  Val av huvudman i Ekeby Sparbank (S) 
Dnr 2023-00142  

16.  Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i Bjuvs Stadsnät AB 
(SD) 
Dnr 2023-00143  

17.  Avsägelse från Lisbeth Madsen (SD) gällande uppdragen som ersättare i 
kommunstyrelsen, 1:e vie ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 1:e vice ordförande 
i valnämnden och ersättare i socialnämnden, samt nya val 
Dnr 2023-00144  

18.  Anmälningar  
A: Socialnämnden § 37 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

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

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

 

 

 

 

Gruppmöten: 

Sverigedemokraterna   enligt separat 
kallelse från gruppledare 

Moderaterna enligt separat  
kallelse från gruppledare 

 
Socialdemokratiska   enligt separat kallelse från 
fullmäktigegruppen  gruppledare 

 
V-gruppen enligt separat kallelse från 

gruppledare 
 

Centern, Kristdemokraterna  enligt separat kallelse 
   från gruppledare 

 

 

mailto:pia.trollehjelm@bjuv.se
mailto:susan.elmlund@bjuv.se
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§ 53 Dnr 2022-00129  

Svar på medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och omgivning 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022 anmäldes ett 
medborgarförslag om användningen av parkområdet vid Bjuvstorp 5:25 med 
omgivning. 
 
Förslaget gäller hundhägn, temalekplats i närheten av Skaparglädjens 
förskola, fotbollsplan, belyst motionsspår och boulebana. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2023-01-25 
Medborgarförslag, 2022-03-09 
 
  

Ärendet 

Hundhägn 
Frågan om hundrastgård/hundhägn har behandlats i ett tidigare 
medborgarförslag där ett antal möjliga placeringar föreslogs, bland annat i 
parkområdet kring badet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, §22, att avslå förslaget. 
Hundrastgårdar bedömdes främst vara motiverade i större städer där 
tillgången till grönområden är begränsad. Det konstaterades att det finns 
gott om rekreations- och naturområden i och omkring Bjuv, vilket gör att 
behovet av en hundrastgård inte är tillräckligt stort för att motivera 
kostnaden, denna bedömning kvarstår. 
 
Lekplatsen vid Bergsgatan/ Skaparglädjens förskola 
Bjuvs Kommun har i ett lekplatsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 
2016-04-28, §50, fastställt de principer för var kommunens lekmiljöer ska 
lokaliseras och hur de ska utformas och en lekplatsplan, beslutad av teknisk 
nämnd 2021-09-28, § 80, med vägledande åtgärdsplaner för underhåll och 
utveckling av Bjuvs kommuns lekplatser. 
 
I både programmet och planen föreslogs Bergsgatans lekplats rivas då den 
bedömdes som onödigt stor och svår att underhålla. Under vintern 
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2021/2022 gjorde tekniska nämnden en översyn och beslutade 2022-05-21, 
§ 64, att bevara Bergsgatan i stället för att riva den.  
 
Arbetet med upprustningen av lekplatsen pågår enligt principerna i 
lekplatsprogrammet, vilket innebär att den blir en närlekplats som riktar sig 
till barn i åldern 1–8 år.  
 
Fotbollsplan 
I samband med skyfallet den 15 juni 2016 drabbades flera fastigheter i 
centrala Bjuv av översvämning. Kommunfullmäktige antog som följd av 
detta 2018-01-25, § 5, en dagvattenplan med bilagda åtgärdsförslag. 
 
En av åtgärderna gällde Mörarpsvägen där ledningar lades om, regnbäddar 
tillkom i gatan för att öka fördröjningen och skapa en tröghet i avledningen 
av dagvatten samt en översvämningsyta i anslutning till Boserupsbäcken, 
det vill säga den yta som tidigare använts som fotbollsplan. 
 
I centrala Bjuv, norr om Skaparglädjens förskola och cirka 300 meter från 
det område som föreslås i medborgarförslaget, finns idag redan möjlighet till 
spontant fotbollsspel med uppställda fotbollsmål. Investering i fotbollsmål 
och staket på ytterligare en plan är därför inte motiverat då det rör sig om så 
korta avstånd. 
 
Motionsspår 
I centrala Bjuv finns grönområden, parkvägar och gång- och cykelvägar 
med belysning som kan användas för löpning eller promenader. 
Kostnaden för att nyanlägga ett kortare belyst spår i parkområdet bedöms 
därmed inte motsvarar det värde som uppstår då befintligt vägar erbjuder 
större möjlighet till variation i både längd och rutt. 
 
Boulebana 
Kostnaden för investeringen av en boulebana, även om den till synes verkar 
låg, måste vägas mot andra investeringar och åtgärder och måste även ta 
hänsyn till framtida drift- och underhåll. Anläggandet av en boulebana med 
den föreslagna placeringen är därför inte aktuell då den inte skulle ingå i ett 
sammanhang med övriga anläggningar i parken, inte kan dra nytta av 
befintlig infrastruktur eller samordnas med övriga aktiviteter. 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-22, § 34 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mattias Samuelson, stadsarkitekt 
Mattias.samuelson@bjuv.se 
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Svar på medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och omgivning 

 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022 anmäldes ett 
medborgarförslag om användningen av parkområdet vid Bjuvstorp 5:25 med 
omgivning. 
 
Förslaget gäller hundhägn, temalekplats i närheten av Skaparglädjens 
förskola, fotbollsplan, belyst motionsspår och boulebana. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2023-01-25 
Medborgarförslag, 2022-03-09 
  

Ärendet 

Hundhägn 
Frågan om hundrastgård/hundhägn har behandlats i ett tidigare 
medborgarförslag där ett antal möjliga placeringar föreslogs, bland annat i 
parkområdet kring badet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, §22, att avslå förslaget. 
Hundrastgårdar bedömdes främst vara motiverade i större städer där 
tillgången till grönområden är begränsad. Det konstaterades att det finns 
gott om rekreations- och naturområden i och omkring Bjuv, vilket gör att 
behovet av en hundrastgård inte är tillräckligt stort för att motivera 
kostnaden, denna bedömning kvarstår. 
 
Lekplatsen vid Bergsgatan/ Skaparglädjens förskola 
Bjuvs Kommun har i ett lekplatsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 
2016-04-28, §50, fastställt de principer för var kommunens lekmiljöer ska 
lokaliseras och hur de ska utformas och en lekplatsplan, beslutad av teknisk 
nämnd 2021-09-28, § 80, med vägledande åtgärdsplaner för underhåll och 
utveckling av Bjuvs kommuns lekplatser. 
 
I både programmet och planen föreslogs Bergsgatans lekplats rivas då den 
bedömdes som onödigt stor och svår att underhålla. Under vintern 
2021/2022 gjorde tekniska nämnden en översyn och beslutade 2022-05-21, 
§ 64, att bevara Bergsgatan i stället för att riva den.  
 
Arbetet med upprustningen av lekplatsen pågår enligt principerna i 
lekplatsprogrammet, vilket innebär att den blir en närlekplats som riktar sig 
till barn i åldern 1–8 år.  
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Fotbollsplan 
I samband med skyfallet den 15 juni 2016 drabbades flera fastigheter i 
centrala Bjuv av översvämning. Kommunfullmäktige antog som följd av 
detta 2018-01-25, § 5, en dagvattenplan med bilagda åtgärdsförslag. 
 
En av åtgärderna gällde Mörarpsvägen där ledningar lades om, regnbäddar 
tillkom i gatan för att öka fördröjningen och skapa en tröghet i avledningen 
av dagvatten samt en översvämningsyta i anslutning till Boserupsbäcken, 
det vill säga den yta som tidigare använts som fotbollsplan. 
 
I centrala Bjuv, norr om Skaparglädjens förskola och cirka 300 meter från 
det område som föreslås i medborgarförslaget, finns idag redan möjlighet till 
spontant fotbollsspel med uppställda fotbollsmål. Investering i fotbollsmål 
och staket på ytterligare en plan är därför inte motiverat då det rör sig om så 
korta avstånd. 
 
Motionsspår 
I centrala Bjuv finns grönområden, parkvägar och gång- och cykelvägar 
med belysning som kan användas för löpning eller promenader. 
Kostnaden för att nyanlägga ett kortare belyst spår i parkområdet bedöms 
därmed inte motsvarar det värde som uppstår då befintligt vägar erbjuder 
större möjlighet till variation i både längd och rutt. 
 
Boulebana 
Kostnaden för investeringen av en boulebana, även om den till synes verkar 
låg, måste vägas mot andra investeringar och åtgärder och måste även ta 
hänsyn till framtida drift- och underhåll. Anläggandet av en boulebana med 
den föreslagna placeringen är därför inte aktuell då den inte skulle ingå i ett 
sammanhang med övriga anläggningar i parken, inte kan dra nytta av 
befintlig infrastruktur eller samordnas med övriga aktiviteter. 
 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Förslagsställarna 
Diariet 

 



MEDBORGARFÖRSLAG 
BJUVSTORP 5:25  MED OMGIVNING 

DEN 8 MARS 2022 











”Lekplatsen för alla” Planteringen Helsingborg 

Bild: Helsingborgs stad - Helsingborg.se 

Lekplatsen ”Prinsessor & Drakar” Drottninghög Helsingborg

Bild: Helsingborgs stad - Helsingborg.se 

Helsingborg har ytterligare 17 lekplatser med tema i kommunen. 

Förslagsvis kan man skapa en temalekplats i Bjuv med ”gruvtema”.





Förklaring och sammansfattning 

Området kring Bjuvstorp 5:25 är en oas som är delvis outnyttjad. I området finns skejtparken, stora grönområden, friluftsbad, utegym 
och Boserupsbäcken som nyligen framhävts av kommunens parkavdelning genom att röja träd och göra bäcken mer lättillgänglig. 

Området har stor potential och skulle till relativt låga kostnader kunna formas till ett centrum för motion- och uteaktivitet. 

Bjuvs kommun har inga motionsspår, hundhägn eller lekplatser som riktar sig till mindre barn. Boulebanor passar alla åldrar. 
Fotbollsplanen kan återkomma där den legat i många år. Gröna allmänna ytor behövs också för olika ändamål samt bänkar och kanske 
också grillplatser runt om i området.  

På en och samma gång skulle man kunna erbjuda invånarna en lättillgänglig plats med allt detta inom ett område i centrala Bjuv. Att 
dessa olika aktiviteter/ platser är samlade inom minuters gångavstånd mellan sig och parkeringsmöjligheter/ kollektivtrafik kommer 
sannolikt att uppskattas av invånarna i kommunen. Bjuvs kommun som redan är under stark tillväxt behöver ha platser som kan locka 
människor att bosätta sig här. Detta kan vara ett led i det arbetet. 

Självklart kan man vidareutveckla och införa ett liknande koncept i de andra kommundelarna Billesholm och Ekeby men 
förutsättningarna för att börja i Bjuv är längre framskridna i och med dessa ytor och kan fungera som ett slags mall för framtida 
utveckling i de andra kommundelarna. 











 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 
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§ 34 Dnr 2022-00129  

Svar på medborgarförslag på användning av 
parkområde vid Bjuvstorp 5:25 och omgivning 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2022 anmäldes ett 
medborgarförslag om användningen av parkområdet vid Bjuvstorp 5:25 med 
omgivning. 
 
Förslaget gäller hundhägn, temalekplats i närheten av Skaparglädjens 
förskola, fotbollsplan, belyst motionsspår och boulebana. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2023-01-25 
Medborgarförslag, 2022-03-09 
 
  

Ärendet 

Hundhägn 
Frågan om hundrastgård/hundhägn har behandlats i ett tidigare 
medborgarförslag där ett antal möjliga placeringar föreslogs, bland annat i 
parkområdet kring badet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26, §22, att avslå förslaget. 
Hundrastgårdar bedömdes främst vara motiverade i större städer där 
tillgången till grönområden är begränsad. Det konstaterades att det finns 
gott om rekreations- och naturområden i och omkring Bjuv, vilket gör att 
behovet av en hundrastgård inte är tillräckligt stort för att motivera 
kostnaden, denna bedömning kvarstår. 
 
Lekplatsen vid Bergsgatan/ Skaparglädjens förskola 
Bjuvs Kommun har i ett lekplatsprogram, antaget av Kommunfullmäktige 
2016-04-28, §50, fastställt de principer för var kommunens lekmiljöer ska 
lokaliseras och hur de ska utformas och en lekplatsplan, beslutad av teknisk 
nämnd 2021-09-28, § 80, med vägledande åtgärdsplaner för underhåll och 
utveckling av Bjuvs kommuns lekplatser. 
 
I både programmet och planen föreslogs Bergsgatans lekplats rivas då den 
bedömdes som onödigt stor och svår att underhålla. Under vintern 
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2021/2022 gjorde tekniska nämnden en översyn och beslutade 2022-05-21, 
§ 64, att bevara Bergsgatan i stället för att riva den.  
 
Arbetet med upprustningen av lekplatsen pågår enligt principerna i 
lekplatsprogrammet, vilket innebär att den blir en närlekplats som riktar sig 
till barn i åldern 1–8 år.  
 
Fotbollsplan 
I samband med skyfallet den 15 juni 2016 drabbades flera fastigheter i 
centrala Bjuv av översvämning. Kommunfullmäktige antog som följd av 
detta 2018-01-25, § 5, en dagvattenplan med bilagda åtgärdsförslag. 
 
En av åtgärderna gällde Mörarpsvägen där ledningar lades om, regnbäddar 
tillkom i gatan för att öka fördröjningen och skapa en tröghet i avledningen 
av dagvatten samt en översvämningsyta i anslutning till Boserupsbäcken, 
det vill säga den yta som tidigare använts som fotbollsplan. 
 
I centrala Bjuv, norr om Skaparglädjens förskola och cirka 300 meter från 
det område som föreslås i medborgarförslaget, finns idag redan möjlighet till 
spontant fotbollsspel med uppställda fotbollsmål. Investering i fotbollsmål 
och staket på ytterligare en plan är därför inte motiverat då det rör sig om så 
korta avstånd. 
 
Motionsspår 
I centrala Bjuv finns grönområden, parkvägar och gång- och cykelvägar 
med belysning som kan användas för löpning eller promenader. 
Kostnaden för att nyanlägga ett kortare belyst spår i parkområdet bedöms 
därmed inte motsvarar det värde som uppstår då befintligt vägar erbjuder 
större möjlighet till variation i både längd och rutt. 
 
Boulebana 
Kostnaden för investeringen av en boulebana, även om den till synes verkar 
låg, måste vägas mot andra investeringar och åtgärder och måste även ta 
hänsyn till framtida drift- och underhåll. Anläggandet av en boulebana med 
den föreslagna placeringen är därför inte aktuell då den inte skulle ingå i ett 
sammanhang med övriga anläggningar i parken, inte kan dra nytta av 
befintlig infrastruktur eller samordnas med övriga aktiviteter. 
 

 

Ordförandes förslag till beslut 

Ordförande föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att medborgarförslaget anses besvarat. 

   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 55 Dnr 2023-00089  

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun 2022-2026 

Sammanfattning 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (2022-2026). Förslaget har 
varit ute på remiss mellan augusti 2022 och januari 2023. 22 yttrande har 
inkommit och sammanställts i en remissammanställning som följer med 
förslaget. Förslag till bostadsförsörjningsprogram skickas nu för antagande 
till kommunfullmäktige. Programmet kommer efter antagande utgöra en 
viktig del av kommunens översiktsplan samt ange kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 
 

Om förslaget 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgörs av två handlingar som bör läsas 
tillsammans, PM analys och förutsättningar, daterad 2022-05-13 samt 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026, daterad 2023-
02-03. Dokumenten har upprättats på planeringsavdelningen med stöd av 
intervjuer med berörda intressenter och verksamheter samt i dialog med 
Länsstyrelsen och Region Skåne. 
 
Efter samrådet sammanställdes inkomna synpunkter i en 
remissammanställning. Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats med 
mindre justeringar vilket bland annat innefattar en uppdatering efter en 
lagförändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Josephine Rosendahl, 2023-02-09 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026, 2023-02-03 
PM - Analys och förutsättningar, 2022-05-23 
Remissammanställning Bostadsförsörjningsprogram, 2023-02-03 
  

 

Ärendet 

enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
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som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för 
planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna 
intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.  
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser 
för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av 
bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i kommunen. Vidare 
föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas 
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Vid framtagandet ska 
samråd ske med Länsstyrelsen, berörda kommuner, samt andra regionala 
organ. 
 

Syfte  

De riktlinjer som presenteras i förslaget till program syftar till att:  
- utgöra ett underlag för översiktlig planering och i framtagandet av 
översiktliga planeringsstrategier  
- nyttjas som stöd vid framtagande av detaljplaner,  
- utgöra ett underlag för beslut som rör bostadsfrågor i kommunala 
verksamheter  
- Säkerställa/möjliggöra att alla invånare lever i goda bostäder och 
boendemiljöer 
 
Programmet är inte att betrakta som en enskild sektorsfråga. Olika områden 
såsom exempelvis fysisk planering, arbetsmarknad och näringsliv, 
markpolitik, miljö- och klimatfrågor, social hållbarhet, finansiering, etcetera 
omfattas. Bostadsfrågan utgör en väsentlig del av samhällsbyggandet och 
bostadsförsörjningen har konsekvenser för och påverkas av planeringen för 
flera andra sektorer i samhället. Även andra kommuners planering kan 
påverka och påverkas på såväl lokal som regional och nationell nivå. I kort 
krävs en samordning på strategiskt plan mellan olika aktörer med olika 
ansvarsområden.  
 
I Bjuvs kommun utgör programmet kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Programmet ersätter vid antagande gällande 
”Bostadsförsörjningsprogram – Bjuvs kommun 2030” (antagen 2018) och 
gäller under fyra år från 2022 till 2026. För genomförande och samordning 
av insatser och åtgärder samt uppföljning ansvarar respektive nämnd och 
förvaltning genom årlig verksamhetsplanering.  
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Under framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet har 
kunskapsunderlag tagits fram för analys i enlighet med lagstiftningens krav 
som bland annat redovisar nationella och regionala mål samt 
bostadsbestånd, behov och bostadsmarknad i kommunen. 
Kunskapsunderlaget sammanfattas i Bostadsförsörjningsprogrammet under 
stycket ”Analys och förutsättningar i Bjuvs kommun – en sammanfattning”. 
Bostadsförsörjningsprogrammet tar sin utgångspunkt i 
inriktningsdokumentet ”Bjuv 2040 - utvecklingsstrategi för översiktsplanen” 
samt Bjuvs vision 2030, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål, 
Agenda 2030 med flera. Dessa dokument finns att ta del av på kommunens 
hemsida under bygga och bo/samhällsplanering och 
utveckling/översiktsplanering.  
 
Inkomna synpunkter 

I enlighet med regelverket har förslaget skickats på samråd till 
Länsstyrelsen, Region Skåne och berörda grannkommuner. Förslaget har 
även sänts till politiska partier, intresseorganisationer samt publiceras på 
hemsidan. Planeringsavdelningen har sammanställt de 22 inkomna 
yttranden i Remissammanställning Bostadsförsörjningsprogram.  
 
Nedan redogörs för några inkomna synpunkter: 
 
Länsstyrelsen 

Vi delar dock inte kommunens bedömning om att den byggbaserade prognosen är den bästa 
utgångspunkten för att bedöma behovet av nya bostäder. Vi menar att det är missvisande att 
utgå ifrån en byggprognos för att avgöra behovet av nya bostäder. Riktlinjerna bör i stället 
utgå ifrån befolknings- och hushållsprognoser som inte innehåller planerat byggande. Syftet 
med riktlinjernas analys är att ta reda på behov och efterfrågan hos befintliga och framtida 
invånare. Detta ska styra övriga delar av riktlinjerna, exempelvis målet för bostadsbyggande. 
Detta är även budskapet i Boverkets webbhandbok. 

Länsstyrelsen konstaterar att målet om bostadsbyggande om 450 bostäder på fyra år, är 
högre i förhållande till olika parametrar som kommunen tar upp i analysen. Det gäller till 
exempel demografiskt behov (Länsstyrelsen 2015: 45-48 bostäder per år till 2030), 
marknadsdjup (Region Skåne 2019: 43 bostäder), trendbaserad befolkningsprognos (kan 
inte läsa ut någon siffra), historiskt byggande (genomsnitt 15 eller 26 färdigställda bostäder 
per år 2012-2020). Länsstyrelsen delar därmed inte rimligheten i målen. Vi råder kommunen 
att utgå från den trendbaserade prognosen eller siffror över demografiskt behov av nya 
bostäder för att bestämma målet av nya bostäder... 

 

Region Skåne 

…Region Skåne är av uppfattningen att det inte är lämpligt att använda en 
befolkningsprognos som inkluderar planerat byggande som underlag för att planera just 
byggande. En sådan prognos kan vara lämpligt underlag för annan typ av planering, 
exempelvis för skola eller äldreomsorg. Boverket delar även denna uppfattning…  

Bjuvs mål för bostadsbyggandet är ambitiösa. Ett genomförande skulle leda till att 
befolkningsökningen nämnvärt överskrider Region Skånes prognostiserade 
befolkningsökning. Region Skåne ser ett bostadsbehov på cirka 70 bostäder och en 
efterfrågan på cirka 30 bostäder årligen enligt Modell för bostadsefterfrågan. Enligt Bjuvs 
kommun har det mellan 2012–2020 byggts 232 bostäder, i snitt 26 bostäder per år. 
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Kommentar: 

Länsstyrelsen samt Region Skåne har båda pekat på bedömning av att 
byggprognosen inte är den bäst lämpade utgångspunkten för att bedöma 
behovet av nya bostäder. Båda lyfter fram Regions Skånes 
befolkningsprognoser som är baserade på befolknings- och 
hushållsprognoser som inte innehåller planerat byggande.  

Region Skåne och Länsstyrelsen hänvisar till en rapport från 2015. 
Rapporten framställs nästan som en förordning av Region Skåne. 
Planeringsavdelningen anser inte att kommunen ska vara begränsad av 
kommunens historiska byggande och dess befolkningsutveckling. 
Planeringsavdelningen gör en annan tolkning av synen på 
bostadsförsörjning. Kommunen har i uppgift att planera för en framtida 
utveckling som med relevanta och nya siffror och underlag för kommunens 
utveckling. Planeringsavdelningen ser att vi idag har bättre förutsättningar 
för att tillskapa nya bostäder, det finns en bra planberedskap och en väldigt 
stark efterfrågan som gör att avdelningen anser att jämföra med siffror 
längre tillbaka ger en missvisande bild av kommunens möjligheter och 
behov.  

Ansvaret för kommunens strategiska planering samt att sätta mål för 
kommunens utveckling ligger hos kommunen och begränsas inte av 
länsstyrelsens eller regionens egna beräkningar. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen innehåller planerade insatser för att nå målen. 
Kommunen skriver att varje nämnd och bolagsstyrelse ska integrera programmets innehåll i 
sin verksamhetsplanering. För genomförande och samordning av insatser och åtgärder samt 
uppföljning ansvarar respektive nämnd och förvaltning genom årlig verksamhetsplanering. 
Länsstyrelsen menar att kommunen hellre bör redovisa tydliga insatser i detta dokument än 
att hänvisa till att nämnder eller bolagsstyrelser senare ska ta fram det i respektive 
verksamhetsplanering. Flera kommuner tar fram en tabell med insatser, ansvar (nämnd eller 
bolag) och när i tiden insatserna ska genomföras. Detta menar vi är föredömligt. 

Vi konstaterar att många insatser är av övergripande karaktär. Vi uppmanar kommunen att ta 
fram så konkreta och tydliga insatser som möjligt för att de ska bli lättare att arbeta efter. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver verktyg för att påverka 
bostadsförsörjningen lokalt. Det finns även finns fler kommunala verktyg: hyresgarantier, 
förmedling och förturer, sociala kontrakt samt arbetet för att motverka vräkningar och 
hemlöshet. Vi ser gärna att kommunen kompletterar insatserna med hur den avser att arbeta 
med dessa verktyg för att ett gott boende för alla invånare. 

 

Kommentar: 

Länsstyrelsen lyfter fram att de gärna hade sett tabeller med insatser för att 
tydliggöra förväntningarna för de olika nämnderna och förvaltningarna. 
Detta i stället för att det senare ska göras i respektive 
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verksamhetsplanering. Kommunstyrelsens förvaltning håller med om 
synpunkten på att detta hade varit att tydliggöra det än mer. I arbetet med 
att ta fram Bostadsförsörjningsplanen har dialog skett fortlöpande med 
förvaltningar. Nämnder har även beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltning anser också att dialogen 
behöver ske kontinuerligt. Däremot anses tydligheten i tabellerna inte vara 
avgörande för att få fram ett väl fungerande Bostadsförsörjningsprogram. 

 

Kultur och fritidsnämndens synpunkter 

I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas målsättningar om antalet bostäder som ska 
byggas, 450 bostäder till 2026 samt 2500 bostäder till 2040. Detta tillsammans med den 
prognosticerade folkmängden för Bjuvs kommun som presenteras i PM Analys och 
förutsättningar, visar att antalet invånare i kommunen kommer att växa och en stor del av 
dem, barn och unga. Fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola och till en viss del sim och bad, riktar 
sig främst till den yngre målgruppen. En befolkningsökning i denna kategori kommer på sikt 
därför leda till ökat tryck och ökade krav på dessa verksamheter.  

 

Vård- och omsorgsnämndens synpunkter 

… Den fysiska miljön påverkar den sociala miljön som i sin tur påverkar människorna som 
bor där. Egenskaper i miljöerna kan vara brottsförebyggande och trygghetsskapande och till 
exempel främja eller motverka ungdoms- och gängkriminalitet eller på annat sätt påverka 
ungas möjlighet till goda skolresultat. Att ta hänsyn till och identifiera även sociala 
konsekvenser i samhällsplaneringen kan fungera som en motor för ett mer socialt samhälle 
där resultatet blir inkluderande miljöer som involverar de människor som berörs. 

Socialförvaltningen föreslår utifrån detta att det i riktlinjerna för bostadsförsörjning förtydligas 
att det i planläggningen också ska tas hänsyn till sociala aspekter och den långsiktiga 
utvecklingen av den sociala miljön. 

 

 

Kommentar: 

Synpunkter från nämnderna kan vara bra att ha med sig i fortsatt arbete 
men planeringsavdelningen gör bedömningen att de får finnas som 
medskick till bostadsförsörjningsprogrammet för att inte lägga mer tid i 
dokumentet för mindre textuella revideringar. 

 

Den samlade bedömningen som planeringsavdelningen gör är att inkomna 
synpunkter är värdefulla tillägg till programmet men inget som är avgörande 
för ett fungerande, laguppfyllande bostadsförsörjningsprogram. Övriga delar 
som påpekats i synpunkterna anses få finnas med som synpunkter i 
remissammanställningen men kommer inte påverka det övergripande 
långsiktiga arbetet eller de mål som kommunen har satt upp för 
bostadsförsörjningen. Endast mindre redaktionella ändringar har gjorts inför 
ett antagande av Bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet bedöms därmed kunna tas upp till 
antagande utan några större förändringar sedan samrådet.  
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 och det ska börja 

gälla 2022-04-01.  

 

Redaktionell ändring 

I förslag till beslut ska ”…2022-04-01” ändras till ”…2023-04-01”. 

 

Komplettering  

Handlingarna ska inför kommunstyrelsens sammanträde kompletteras med 
inriktningsdokument. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 

kommun 2022-2026 och det ska börja gälla 2023-04-01.  

 
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-22, § 38 
 
 
 

Yrkande 

Maria Berglund (KD) tilläggsyrkar att bostadsförsörjningsprogrammet 
kompletteras med en analys och plan av utbyggnad av kommunal servisen 
för att möta det ökade behovet. 

Ulrika Thulin (S), Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Liselott 
Ljung (S) yrkar bifall till Maria Berglunds (KD) tilläggsyrkande. 

Baloo Engström (SD), Pia Trollehjelm (SD), Raymond Blixt (SD), Kalle Holm 
(SD), Kenneth Bolinder (SD), Matthias Åkeson (M) och Jörgen Johnsson 
(M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och 
arbetsutskottets förslag med Maria Berglunds (KD) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förlag. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 och det ska börja 

gälla 2023-04-01.  

   
 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S), Christer Landin 
(S) och Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Josephine Rosendahl, planarkitekt 
josephine.rosendahl@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2023-02-09 
Referens 

KS 2023-00089 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun 2022-2026 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till 
bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (2022-2026). Förslaget har 
varit ute på remiss mellan augusti 2022 och januari 2023. 22 yttrande har 
inkommit och sammanställts i en remissammanställning som följer med 
förslaget. Förslag till bostadsförsörjningsprogram skickas nu för antagande 
till kommunfullmäktige. Programmet kommer efter antagande utgöra en 
viktig del av kommunens översiktsplan samt ange kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 
 

Om förslaget 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgörs av två handlingar som bör läsas 
tillsammans, PM analys och förutsättningar, daterad 2022-05-13 samt 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026, daterad 2023-
02-03. Dokumenten har upprättats på planeringsavdelningen med stöd av 
intervjuer med berörda intressenter och verksamheter samt i dialog med 
Länsstyrelsen och Region Skåne. 
 
Efter samrådet sammanställdes inkomna synpunkter i en 
remissammanställning. Bostadsförsörjningsprogrammet har reviderats med 
mindre justeringar vilket bland annat innefattar en uppdatering efter en 
lagförändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Josephine Rosendahl, 2023-02-09 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026, 2023-02-03 
PM - Analys och förutsättningar, 2022-05-23 
Remissammanställning Bostadsförsörjningsprogram, 2023-02-03 
  

 

Ärendet 

enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för 
planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna 
intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-02-09 
 

KS 2023-00089 
Sida 

2(5) 
 

 

kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.  
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser 
för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av 
bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i kommunen. Vidare 
föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas 
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Vid framtagandet ska 
samråd ske med Länsstyrelsen, berörda kommuner, samt andra regionala 
organ. 
 

Syfte  

De riktlinjer som presenteras i förslaget till program syftar till att:  
- utgöra ett underlag för översiktlig planering och i framtagandet av 
översiktliga planeringsstrategier  
- nyttjas som stöd vid framtagande av detaljplaner,  
- utgöra ett underlag för beslut som rör bostadsfrågor i kommunala 
verksamheter  
- Säkerställa/möjliggöra att alla invånare lever i goda bostäder och 
boendemiljöer 
 
Programmet är inte att betrakta som en enskild sektorsfråga. Olika områden 
såsom exempelvis fysisk planering, arbetsmarknad och näringsliv, 
markpolitik, miljö- och klimatfrågor, social hållbarhet, finansiering, etcetera 
omfattas. Bostadsfrågan utgör en väsentlig del av samhällsbyggandet och 
bostadsförsörjningen har konsekvenser för och påverkas av planeringen för 
flera andra sektorer i samhället. Även andra kommuners planering kan 
påverka och påverkas på såväl lokal som regional och nationell nivå. I kort 
krävs en samordning på strategiskt plan mellan olika aktörer med olika 
ansvarsområden.  
 
I Bjuvs kommun utgör programmet kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Programmet ersätter vid antagande gällande 
”Bostadsförsörjningsprogram – Bjuvs kommun 2030” (antagen 2018) och 
gäller under fyra år från 2022 till 2026. För genomförande och samordning 
av insatser och åtgärder samt uppföljning ansvarar respektive nämnd och 
förvaltning genom årlig verksamhetsplanering.  
 
Under framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet har 
kunskapsunderlag tagits fram för analys i enlighet med lagstiftningens krav 
som bland annat redovisar nationella och regionala mål samt 
bostadsbestånd, behov och bostadsmarknad i kommunen. 
Kunskapsunderlaget sammanfattas i Bostadsförsörjningsprogrammet under 
stycket ”Analys och förutsättningar i Bjuvs kommun – en sammanfattning”. 
Bostadsförsörjningsprogrammet tar sin utgångspunkt i 
inriktningsdokumentet ”Bjuv 2040 - utvecklingsstrategi för översiktsplanen” 
samt Bjuvs vision 2030, nationella och regionala miljö- och folkhälsomål, 
Agenda 2030 med flera. Dessa dokument finns att ta del av på kommunens 
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hemsida under bygga och bo/samhällsplanering och 
utveckling/översiktsplanering.  
 
Inkomna synpunkter 

I enlighet med regelverket har förslaget skickats på samråd till 
Länsstyrelsen, Region Skåne och berörda grannkommuner. Förslaget har 
även sänts till politiska partier, intresseorganisationer samt publiceras på 
hemsidan. Planeringsavdelningen har sammanställt de 22 inkomna 
yttranden i Remissammanställning Bostadsförsörjningsprogram.  
 
Nedan redogörs för några inkomna synpunkter: 
 
Länsstyrelsen 

Vi delar dock inte kommunens bedömning om att den byggbaserade prognosen är den bästa 
utgångspunkten för att bedöma behovet av nya bostäder. Vi menar att det är missvisande att 
utgå ifrån en byggprognos för att avgöra behovet av nya bostäder. Riktlinjerna bör i stället 
utgå ifrån befolknings- och hushållsprognoser som inte innehåller planerat byggande. Syftet 
med riktlinjernas analys är att ta reda på behov och efterfrågan hos befintliga och framtida 
invånare. Detta ska styra övriga delar av riktlinjerna, exempelvis målet för bostadsbyggande. 
Detta är även budskapet i Boverkets webbhandbok. 

Länsstyrelsen konstaterar att målet om bostadsbyggande om 450 bostäder på fyra år, är 
högre i förhållande till olika parametrar som kommunen tar upp i analysen. Det gäller till 
exempel demografiskt behov (Länsstyrelsen 2015: 45-48 bostäder per år till 2030), 
marknadsdjup (Region Skåne 2019: 43 bostäder), trendbaserad befolkningsprognos (kan 
inte läsa ut någon siffra), historiskt byggande (genomsnitt 15 eller 26 färdigställda bostäder 
per år 2012-2020). Länsstyrelsen delar därmed inte rimligheten i målen. Vi råder kommunen 
att utgå från den trendbaserade prognosen eller siffror över demografiskt behov av nya 
bostäder för att bestämma målet av nya bostäder... 

 

Region Skåne 

…Region Skåne är av uppfattningen att det inte är lämpligt att använda en 
befolkningsprognos som inkluderar planerat byggande som underlag för att planera just 
byggande. En sådan prognos kan vara lämpligt underlag för annan typ av planering, 
exempelvis för skola eller äldreomsorg. Boverket delar även denna uppfattning…  

Bjuvs mål för bostadsbyggandet är ambitiösa. Ett genomförande skulle leda till att 
befolkningsökningen nämnvärt överskrider Region Skånes prognostiserade 
befolkningsökning. Region Skåne ser ett bostadsbehov på cirka 70 bostäder och en 
efterfrågan på cirka 30 bostäder årligen enligt Modell för bostadsefterfrågan. Enligt Bjuvs 
kommun har det mellan 2012–2020 byggts 232 bostäder, i snitt 26 bostäder per år. 

 

Kommentar: 

Länsstyrelsen samt Region Skåne har båda pekat på bedömning av att 
byggprognosen inte är den bäst lämpade utgångspunkten för att bedöma 
behovet av nya bostäder. Båda lyfter fram Regions Skånes 
befolkningsprognoser som är baserade på befolknings- och 
hushållsprognoser som inte innehåller planerat byggande.  

Region Skåne och Länsstyrelsen hänvisar till en rapport från 2015. 
Rapporten framställs nästan som en förordning av Region Skåne. 
Planeringsavdelningen anser inte att kommunen ska vara begränsad av 
kommunens historiska byggande och dess befolkningsutveckling. 
Planeringsavdelningen gör en annan tolkning av synen på 
bostadsförsörjning. Kommunen har i uppgift att planera för en framtida 
utveckling som med relevanta och nya siffror och underlag för kommunens 
utveckling. Planeringsavdelningen ser att vi idag har bättre förutsättningar 
för att tillskapa nya bostäder, det finns en bra planberedskap och en väldigt 
stark efterfrågan som gör att avdelningen anser att jämföra med siffror 
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längre tillbaka ger en missvisande bild av kommunens möjligheter och 
behov.  

Ansvaret för kommunens strategiska planering samt att sätta mål för 
kommunens utveckling ligger hos kommunen och begränsas inte av 
länsstyrelsens eller regionens egna beräkningar. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen konstaterar att handlingen innehåller planerade insatser för att nå målen. 
Kommunen skriver att varje nämnd och bolagsstyrelse ska integrera programmets innehåll i 
sin verksamhetsplanering. För genomförande och samordning av insatser och åtgärder samt 
uppföljning ansvarar respektive nämnd och förvaltning genom årlig verksamhetsplanering. 
Länsstyrelsen menar att kommunen hellre bör redovisa tydliga insatser i detta dokument än 
att hänvisa till att nämnder eller bolagsstyrelser senare ska ta fram det i respektive 
verksamhetsplanering. Flera kommuner tar fram en tabell med insatser, ansvar (nämnd eller 
bolag) och när i tiden insatserna ska genomföras. Detta menar vi är föredömligt. 

Vi konstaterar att många insatser är av övergripande karaktär. Vi uppmanar kommunen att ta 
fram så konkreta och tydliga insatser som möjligt för att de ska bli lättare att arbeta efter. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver verktyg för att påverka 
bostadsförsörjningen lokalt. Det finns även finns fler kommunala verktyg: hyresgarantier, 
förmedling och förturer, sociala kontrakt samt arbetet för att motverka vräkningar och 
hemlöshet. Vi ser gärna att kommunen kompletterar insatserna med hur den avser att arbeta 
med dessa verktyg för att ett gott boende för alla invånare. 

 

Kommentar: 

Länsstyrelsen lyfter fram att de gärna hade sett tabeller med insatser för att 
tydliggöra förväntningarna för de olika nämnderna och förvaltningarna. 
Detta i stället för att det senare ska göras i respektive 
verksamhetsplanering. Kommunstyrelsens förvaltning håller med om 
synpunkten på att detta hade varit att tydliggöra det än mer. I arbetet med 
att ta fram Bostadsförsörjningsplanen har dialog skett fortlöpande med 
förvaltningar. Nämnder har även beretts tillfälle att inkomma med 
synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltning anser också att dialogen 
behöver ske kontinuerligt. Däremot anses tydligheten i tabellerna inte vara 
avgörande för att få fram ett väl fungerande Bostadsförsörjningsprogram. 

 

Kultur och fritidsnämndens synpunkter 

I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas målsättningar om antalet bostäder som ska 
byggas, 450 bostäder till 2026 samt 2500 bostäder till 2040. Detta tillsammans med den 
prognosticerade folkmängden för Bjuvs kommun som presenteras i PM Analys och 
förutsättningar, visar att antalet invånare i kommunen kommer att växa och en stor del av 
dem, barn och unga. Fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola och till en viss del sim och bad, riktar 
sig främst till den yngre målgruppen. En befolkningsökning i denna kategori kommer på sikt 
därför leda till ökat tryck och ökade krav på dessa verksamheter.  

 

Vård- och omsorgsnämndens synpunkter 

… Den fysiska miljön påverkar den sociala miljön som i sin tur påverkar människorna som 
bor där. Egenskaper i miljöerna kan vara brottsförebyggande och trygghetsskapande och till 
exempel främja eller motverka ungdoms- och gängkriminalitet eller på annat sätt påverka 
ungas möjlighet till goda skolresultat. Att ta hänsyn till och identifiera även sociala 
konsekvenser i samhällsplaneringen kan fungera som en motor för ett mer socialt samhälle 
där resultatet blir inkluderande miljöer som involverar de människor som berörs. 

Socialförvaltningen föreslår utifrån detta att det i riktlinjerna för bostadsförsörjning förtydligas 
att det i planläggningen också ska tas hänsyn till sociala aspekter och den långsiktiga 
utvecklingen av den sociala miljön. 
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Kommentar: 

Synpunkter från nämnderna kan vara bra att ha med sig i fortsatt arbete 
men planeringsavdelningen gör bedömningen att de får finnas som 
medskick till bostadsförsörjningsprogrammet för att inte lägga mer tid i 
dokumentet för mindre textuella revideringar. 

 

Den samlade bedömningen som planeringsavdelningen gör är att inkomna 
synpunkter är värdefulla tillägg till programmet men inget som är avgörande 
för ett fungerande, laguppfyllande bostadsförsörjningsprogram. Övriga delar 
som påpekats i synpunkterna anses få finnas med som synpunkter i 
remissammanställningen men kommer inte påverka det övergripande 
långsiktiga arbetet eller de mål som kommunen har satt upp för 
bostadsförsörjningen. Endast mindre redaktionella ändringar har gjorts inför 
ett antagande av Bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet bedöms därmed kunna tas upp till 
antagande utan några större förändringar sedan samrådet.  
 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 och det ska börja 

gälla 2022-04-01.  

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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Remissammanställning

Under 2022-2023 tar kommunen fram nya riktlinjer för bostadsför-
sörjning. Vid framtagandet ska kommunen samråda (meddela och 
höra) med berörda kommuner, myndigheter och andra intressenter 
om de har synpunkter på förslaget och ge dem tillfälle att yttra sig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 augusti 
att skicka förslag till bostadsförsörjningsprogram på remiss. 
Programmet har varit ute på samråd mellan 2022-09-01 och 
2023-01-15. Detta dokument presenteras som sammanställningen 
av inkomna yttranden. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer 
att färdigställas och tillsammans med remissammanställningen 
läggas fram för antagande i kommunfullmäktige.

Myndigheter

Andra kommuner

Kommunala nämnder

Kommunala förbund

Övriga intressenter

6

16

22

26

30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Länsstyrelsen Skåne Län
inkom 2022-12-13

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen har med alla delar i rikt-
linjerna för bostadsförsörjning som ska vara med enligt Lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Vi 
delar dock inte rimligheten i målen om bostadsbyggande, eftersom 
de är baserade på en byggbaserad befolkningsprognos. Vi råder 
kommunen att basera mål om bostadsbyggande på en befolknings-
prognos som inte innehåller planerat byggande. Vi bedömer att 
innehållet i delarna om mål och även insatser kan utvecklas efter 
samrådet. Länsstyrelsen välkomnar fortsatt dialog.

Bakgrund 
Bjuvs kommun har skickat förslag på riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen till Länsstyrelsen för samråd. Under våren 2022 hade Läns-
styrelsen och kommunen två möten om riktlinjerna (tidig dialog). 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsan-
svar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen med riktlinjer 
för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen ska vara att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen 
förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod.

Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommu-
nerna i länet inför planeringen av bostadsförsörjningen. Vi ska 
också uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning 
mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att 
sådan samordning kommer till stånd. 

Enligt 4 § BFL ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen 
vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § första stycket 5 
PBL. Riktlinjerna ska innehålla behovet av nya bostäder och åtgär-
der som påverkar bostadsmarknaden för att alla ska kunna få en 
lämplig bostad. Fysisk planering är ett av kommunens verktyg för 
att genomföra målen i riktlinjerna. Riktlinjerna för bostadsförsörj-
ningen ska därmed vara ett underlag för att kunna motivera varför 
ny mark tas i anspråk i översiktsplaneringen. Utbyggnadsområdens 

MYNDIGHETER
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lämplighet för nya bostäder prövas i kommande översikts- och 
detaljplanering enligt PBL.

Länsstyrelsens synpunkter 
Vad granskar vi? 
Länsstyrelsens synpunkter är rådgivande. Vi utgår från 2 § BFL i 
granskningen av riktlinjer på samråd: Kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av  
 bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella  
 och regionala mål, planer och program som är av betydelse  
 för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
1. den demografiska utvecklingen,
2. marknadsförutsättningarna, och
3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala   
 bostadsmarknaden. 

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket 
förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare under-
lag som behövs för analysen.

Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
Länsstyrelsen konstaterar att handlingen innehåller mål om 
bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet. Kommunen 
har följande mål för bostadsbyggandet:
• 450 bostäder på fyra år inom planperioden 2022-2026 
• AB Bjuvsbostäder ska bygga cirka 100 bostäder på fyra år  
 inom planperioden 2022-2026 
• 2 500 bostäder till 2040

Kommunen presenterar fyra befolkningsprognoser i handlingen. 
De kommer från SCB, Region Skåne samt två från kommunen, en 
trendbaserad och en byggbaserad. Länsstyrelsen menar att det är 
bra att använda och jämföra olika prognoser. 

Vi delar dock inte kommunens bedömning om att den byggbase-
rade prognosen är den bästa utgångspunkten för att bedöma beho-
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vet av nya bostäder. Vi menar att det är missvisande att utgå ifrån 
en byggprognos för att avgöra behovet av nya bostäder. Riktlinjerna 
bör i stället utgå ifrån befolknings- och hushållsprognoser som 
inte innehåller planerat byggande. Syftet med riktlinjernas analys 
är att ta reda på behov och efterfrågan hos befintliga och framtida 
invånare. Detta ska styra övriga delar av riktlinjerna, exempelvis 
målet för bostadsbyggande. Detta är även budskapet i Boverkets 
webbhandbok.1

Länsstyrelsen konstaterar att målet om bostadsbyggande om 450 
bostäder på fyra år, är högre i förhållande till olika parametrar som 
kommunen tar upp i analysen. Det gäller till exempel demografiskt 
behov (Länsstyrelsen 2015: 45-48 bostäder per år till 2030), mark-
nadsdjup (Region Skåne 2019: 43 bostäder), trendbaserad befolk-
ningsprognos (kan inte läsa ut någon siffra), historiskt byggande 
(genomsnitt 15 eller 26 färdigställda bostäder per år 2012-2020). 
Länsstyrelsen delar därmed inte rimligheten i målen. Vi råder 
kommunen att utgå från den trendbaserade prognosen eller siffror 
över demografiskt behov av nya bostäder för att bestämma målet 
av nya bostäder. Region Skåne tar årligen fram en siffra över demo-
grafiskt behov av nya bostäder per kommun.

Länsstyrelsen påminner om att målen ska grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättningarna och 
vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostads-
marknaden, enligt 2 § BFL. Vi ger därför råd om att det ska finnas ett 
tydligt resonemang utifrån analysen som går att härleda till målen.

Kommunen bedömer att det uppdämda behovet är 750-1000 
bostäder. Länsstyrelsen konstaterar att bedömningen är hög sett 
till de uppgifter som finns i handlingen (vår siffra över demogra-
fiskt behov minus antalet färdigställda bostäder). Samtidigt nämner 
kommunen att många nya arbetstillfällen har skapats i kommunen 
de senaste åren, vilket bidrar till analysen om ett uppdämt behov.

Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål 
Länsstyrelsen konstaterar att handlingen innehåller planerade 
insatser för att nå målen. Kommunen skriver att varje nämnd och 
bolagsstyrelse ska integrera programmets innehåll i sin verksam-
hetsplanering. För genomförande och samordning av insatser och 
åtgärder samt uppföljning ansvarar respektive nämnd och förvalt-

1	 	Medför	fler	bostäder	en	ökad	befolkning?	-	Planering	för	bostadsförsörjning	-	Boverket
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ning genom årlig verksamhetsplanering. Länsstyrelsen menar att 
kommunen hellre bör redovisa tydliga insatser i detta dokument än 
att hänvisa till att nämnder eller bolagsstyrelser senare ska ta fram 
det i respektive verksamhetsplanering. Flera kommuner tar fram 
en tabell med insatser, ansvar (nämnd eller bolag) och när i tiden 
insatserna ska genomföras. Detta menar vi är föredömligt.

Vi konstaterar att många insatser är av övergripande karaktär. Vi 
uppmanar kommunen att ta fram så konkreta och tydliga insatser 
som möjligt för att de ska bli lättare att arbeta efter.

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver verktyg för 
att påverka bostadsförsörjningen lokalt. Det finns även finns fler 
kommunala verktyg: hyresgarantier, förmedling och förturer, soci-
ala kontrakt samt arbetet för att motverka vräkningar och hemlös-
het. Vi ser gärna att kommunen kompletterar insatserna med hur 
den avser att arbeta med dessa verktyg för att ett gott boende för 
alla invånare.

Personer som utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat 
våld och förtryck har särskilda behov på bostadsmarknaden. Det är 
viktigt att det finns insatser för att möta deras behov och i längden 
göra det möjligt för en person att lämna en våldsam miljö. Läns-
styrelsen konstaterar att det saknas insatser för målgruppen. Bjuvs 
kommun bör därför formulera insatser om hur målgruppens behov 
ska mötas. Det kan handla om att initiera samverkan mellan soci-
altjänst och allmännyttan2. Det kan också handla om att målgrup-
pen får förtur när allmännyttan förmedlar lediga bostäder eller att 
försörjningsstöd godkänns som inkomst.

Kommunen konstaterar att en högre andel invånare bor i socioeko-
nomiskt utsatta områden jämfört med hela länet. Länsstyrelsen 
känner igen detta från vår lägesbild över barn och ungas uppväxt-
villkor3. Bjuv är en av de kommuner i Skåne som har den högsta 
andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer. Det bor även en förhål-
landevis hög andel trångbodda barn i kommunen. Länsstyrelsen 
ser gärna att kommunen formulerar insatser för att motverka detta. 
Länsstyrelsen efterlyser även insatser för att motverka detta. Läns-
styrelsen efterlyser även insatser som är kopplade till Boverkets data 
över bostadsbehov som inte tillgodoses. 

2	 Samverkansavtal	hjälper	våldsutsatta	till	bostad	-	Nationellt	centrum	för	kvinnofrid	(NCK)	
-	Uppsala	universitet	(uu.se)
3	 Trygga	och	goda	uppväxtvilkor,	Länsstyrelsen	Skåne
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Hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver relevanta natio-
nella och regionala mål, planer och program.

Analys av den demografiska utvecklingen, marknadsförutsättning-
arna och vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala 
bostadsmarknaden.

Länsstyrelsen konstaterar att den demografiska utvecklingen, 
marknadsförutsättningarna och vilka bostadsbehov som inte till-
godoses på den lokala bostadsmarknaden är beskrivna. Vi menar 
att tabellen i analysdelen som heter Grupp, Status-brist, Behov och 
Bostadstyp är tydlig. Insatserna kan ta utgångspunkt från denna 
tabell.

Övrigt
Förvaltningsövergripande samarbete 
Det framgår att Planeringsavdelningen på Kommunstyrelsens 
förvaltning har tagit fram handlingarna. Länsstyrelsen kan inte läsa 
ut om det funnits ett förvaltningsövergripande samarbete inklu-
sive det allmännyttiga bostadsbolaget. Vi rekommenderar att alla 
förvaltningar samt allmännyttan är med i arbetet med att ta fram 
riktlinjer. Det handlar både om att de har kunskap om sina sakom-
råden och att det kan bli lättare att genomföra riktlinjerna.

Regional samverkan
Länsstyrelsen menar att det är positivt att kommunen redovisar 
samverkan med andra kommuner i Familjen Helsingborg. Det är 
bra att kommunen beskriver sin roll i regionen och gör utblickar 
mot exempelvis andra kommuner i Skåne, hela länet och hela 
landet.

Särskilda grupper 
Sedan ändringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar den 1 oktober, är det inte längre ett krav att 
uppgifterna särskilt ska grundas på bland annat bostadsbehovet 
för särskilda grupper. Länsstyrelsen påminner dock om att vissa 
grupper fortfarande har en lagstadgad rättighet i enlighet med 
Socialtjänstlag (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade och Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Vi menar därför att det kan 
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vara bra att belysa dessa grupper i riktlinjerna för att det ska bli lätt-
are att säkra ett gott boende för grupperna. 
Kommunen redovisar behov av nya platser i särskilt boende för 
äldre i tabellen på sidan 46 i analysdelen. Det är positivt och kan 
även lyftas fram under insatser. LSS nämns i samma tabell men 
specificeras inte med något behov eller insats, vilket skulle kunna 
utvecklas efter samrådet. Kommunen kan även beskriva hur den 
ska jobba för att gruppen hemlösa ska få ett gott boende.

I kommunens handlingar lyfts målgruppen nyanlända som en av 
de grupper kommunen har särskilt ansvar att ordna boende för. 
Därutöver lyfter kommunen Länsstyrelsens regionala bostadsmark-
nadsanalys som bland annat pekar på nyanländas svårigheter att ta 
sig in på bostadsmarknaden och brist på bostäder möjliga att efter-
fråga för målgruppen. Länsstyrelsen menar att det är positivt att 
kommunen lyfter sitt särskilda ansvar för målgruppen nyanlända, 
men ser utvecklingspotential i att i mål och insatser konkretisera 
hur målgruppens bostadsbehov ska säkerställas. Det innebär också 
att precisera hur nyanlända anvisade personer ska kunna bo kvar 
i kommunen långsiktigt. Det är viktigt att kommunen arbetar för 
att gruppen nyanlända som helhet möts av ett bostadsutbud som 
motsvarar efterfrågan i relation till kötid och prisnivå.

Jämställdhetsperspektiv 
Kommunen nämner att ensamboende kvinnor över 65 år har 
lägst disponibel inkomst. Det är positivt men Länsstyrelsen skulle 
gärna se fler uppgifter uppdelade på kön för att synliggöra kvin-
nor och mäns förutsättningar på bostadsmarknaden och applicera 
ett jämställdhetsperspektiv på riktlinjerna. Vi uppmärksammar 
kommunen på det uppdrag vi haft för att kartlägga kommuners 
insatser att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att 

ordna stadigvarande boende.4

Barnperspektiv 
För att förstå upplevelsen för barn i ekonomisk utsatthet och trång-
boddhet och för att kunna göra skillnad på riktigt, är det viktigt att 
lyssna in barn. Det finns gott om goda exempel och metodstöd 
om hur kommunen kan föra dialog med barn. Kommunen kan till 
exempel ta hjälp av Länsstyrelsens barnrättsstrateger.

4	 	Insatser	för	att	hjälpa	våldsutsatta	personer	med	eller	utan	barn	att	ordna	stadigvarande	
boende	-	ka11läggning	i	Skåne	län	{lansstyrelsen.se)	Till	stadigvarande	boende.	Kartläggning	
av	kommuners	insatser	för	att	hjälpa	våldsutsatta	personer	med	eller	utan	barn	att	ordna	
stadigvarande	boende	efter	vistelse	i	skyddat	boende	eller	annat	tillfälligt	boende.	{lansstyrelsen.
se)
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Statistik om bostadsbyggande 
Kommunen konstaterar att statistik av bostadsbyggandet 2012-2022 
från SCB och från kommunen själv skiljer sig åt. Enligt SCB har det 
mellan 2012 och 2020 byggts 132 nya bostäder eller i genomsnitt 
15 bostäder per år. Enligt Bjuvs kommun har det mellan 2012-2020 
byggts 232 bostäder, i genomsnitt 26 bostäder per år. Länsstyrelsen 
menar att det är bra att kommunen tar upp detta men påminner 
samtidigt att SCB:s statistik baseras på kommunens uppgifter. Vi 
uppmanar därmed till att utveckla arbetssättet med att lämna statis-
tik till SCB.

Koppling till översiktsplan 
Vi menar att det är positivt att kommunen kopplar riktlinjerna till 
arbetet med en ny översiktsplan. Kommunen kan komplettera 
riktlinjerna med den befintliga planberedskapen (lagakraftvunna 
detaljplaner) eller redovisa det i kommande översiktsplan. Detta för 
att sätta behovet av nya bostäder i relation till hur mycket mark som 
behöver pekas ut för nya bostäder i översiktsplanen. Behovet av 
bostäder ska vara vägledande för den mark kommunen pekar ut. Vi 
önskar att det är tydligt hur många bostäder ett förslag till ny över-
siktsplan innehåller och att det går att härleda det till ett behov.

Lagtext, uppföljning och skicka till Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen noterar att kommunen refererar till gammal lagtext 
på sidan 7 i analysdelen.

Vi konstaterar att varje nämnd och förvaltning ska följa upp riktlin-
jerna årligen, vilket är positivt.
 
Länsstyrelsen ber kommunen att skicka riktlinjerna till oss när 

kommunfullmäktige har antagit dem.

Lantmäteriet
inkom 2022-09-27

Lantmäteriet synes inte ha någon uttalad roll vid förfarandet med 
bostadsförsörjningsprogram. Lantmäteriet har inga synpunkter 
att framföra kring förslaget utan det torde aktualiseras mer vid 
kommande planläggning enligt PBL.
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Havs- och vattenmyndigheten
inkom 2022-10-26

Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i ärendet.

Trafikverket
inkom 2022-12-19

Trafikverket har tagit del av kommunens förslag till bostadsför-
sörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att 
möjliggöra att alla invånare lever i goda bostäder och boendemil-
jöer. Det utgör även ett underlag för översiktlig planering och avses 
bl.a. nyttjas som stöd vid framtagande av detaljplaner.

Remissversionen beskriver på en övergripande nivå kommunens 
ansvar och mål för bostadsutvecklingen. Vidare redovisas statis-
tik över befintligt bostadsbestånd, hushållssammansättning och 
bedömning av bostadsbehov för kommande år. Kommunen bedö-
mer att det finns ett lokalt underskott på bostäder och planerar 
därför bygga sammanlagt ca 450 nya bostäder fram t.o.m. 2026.

Trafikverket önskar ett tydligare resonemang om förhållandet 
mellan den framtida bostadsutvecklingen och uppskattat infra-
strukturbehov på kort och lång sikt. Områden med koppling till 
befintlig infrastruktur och kollektivtrafik bör prioriteras framför 
områden som saknar eller ligger långt från samhällsservice. Vid 
lokalisering av bostäder finns även en rad andra aspekter som 
behöver beaktas, så som tillgänglighet, trafiksäkerhet och buller. 

Trafikverket har inga övriga synpunkter.
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Region Skåne
inkom 2022-09-27

Bakgrund 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning innehålla mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt plane-
rade insatser för att nå uppsatta mål. Riktlinjer för bostadsförsörj-
ning ska även beskriva hur kommunen har tagit hänsyn till rele-
vanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen.

Region Skånes synpunkter 
Region Skåne vill inledningsvis nämna att Bostadsförsörjningspro-
gram för Bjuvs kommun 2022-2026 går i linje med vision och mål 
i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 särskilt 
gällande visionsmålen att stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
och att erbjuda framtidstro och livskvalitet. Bostadsförsörjningspro-
grammet finner även stöd i Regionplan för Skåne 2022-2040 genom 
planeringsprincipen om att verka för att det finns tillgång till bostä-
der som motsvarar bostadsbehovet i Skåne. 

Bostadsförsörjningsprogrammet refererar till två befolkningsprog-
noser; en byggbaserad och en trendbaserad. Bostadsförsörjnings-
programmet baserar mål för bostadsbyggande på den byggbaserade 
prognos som i sitt underlag även inkluderar planerat bostadsbyg-
gande. Region Skåne menar att Bostadsförsörjningsprogrammet 
snarare bör luta sig på siffrorna i trendprognosen som över en 
tioårsperiod sammanfaller med Region Skånes befolkningsprog-
nos. Region Skåne är av uppfattningen att det inte är lämpligt att 
använda en befolkningsprognos som inkluderar planerat byggande 
som underlag för att planera just byggande. En sådan prognos kan 
vara lämpligt underlag för annan typ av planering, exempelvis för 
skola eller äldreomsorg. Boverket delar även denna uppfattning. Se 
Planering för bostadsförsörjning – en handbok från Boverket. 

Mål för bostadsbyggande i Bostadsförsörjningsprogrammet är; 
• 450 bostäder på fyra år inom planperioden 2022–2026, 
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• AB Bjuvsbostäder ska bygga cirka 100 bostäder på fyra år inom                     
  planperioden 2022–2026, 
• 2 500 bostäder till 2040. 

Bjuvs mål för bostadsbyggandet är ambitiösa. Ett genomförande 
skulle leda till att befolkningsökningen nämnvärt överskrider 
Region Skånes prognostiserade befolkningsökning. Region Skåne 
ser ett bostadsbehov på cirka 70 bostäder och en efterfrågan på 
cirka 30 bostäder årligen enligt Modell för bostadsefterfrågan. Enligt 
Bjuvs kommun har det mellan 2012–2020 byggts 232 bostäder, i 
snitt 26 bostäder per år.

Region Skåne ser gärna att bostadsförsörjningsprogrammet 
kompletteras med ett resonemang om hur utvecklingen i omvärl-
den kan påverka målen för bostadsbyggande samt hur bostadsför-
sörjningen kan utvecklas genom insatser som formuleras utifrån en 
optimering av nyttjandet av befintligt bostadsbestånd.

Bostadsförsörjningsprogrammet hänvisar till Region Skånes rapport 
Bostadsglappet i Skåne - Analys av hushållens möjligheter att hyra 
eller köpa bostäder i Skåne (2019) för stöd i resonemang kring bety-
delsen av rörlighet på bostadsmarknaden för att möta invånarnas 
bostadsbehov. Region Skåne har nyligen släppt Flyttkedjor och 
rörlighet på bostadsmarknaden (2022) som närmare undersöker 
hur flyttkedjor i Skåne fungerar, vilken kan vara en tillgång i arbetet 
med att ta fram antagandehandlingen av Bostadsförsörjningspro-
grammet.
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Helsingborgs stad
inkom 2023-01-17

Synpunkter från kommunstyrelsen
Programmet visar på en hög ambition att utveckla Bjuvs kommuns 
boendemiljöer och bostäder dels de närmsta fyra åren, men också 
långsiktigt till 2040. Kommunen förväntas få en positiv, stadig 
befolkningsökning.

Dokumentet tar föredömligt avstamp i kommunens långsiktiga 
Vision 2030 - ’Var med och forma ett helt samhälle’. Visionen anger 
kommunens övergripande riktning och här går det att utläsa ställ-
ningstagande kring bostadsförsörjningen.
 Bjuvs kommun ska: 
• bygga för människor i rörelse 
•  ha varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet 
•  bygga centrala områden tätare och högre med mellanrum där 

människor vill vara 
• ta ansvar för våra besluts långsiktiga konsekvenser och vara ett 

föredöme i hållbar utveckling 
• välkomna olikhet och skapa jämlika förutsättningar för alla

Kommunens befolkningsprognos visar att Bjuvs kommun har en 
större utpendling än inpendling av förvärvsarbetande, där pend-
lingsströmmen är störst till Helsingborg följt av Åstorp och Ängel-
holm. Kommunen anser att det viktigt med en bättre balans mellan 
dag- och nattbefolkningen

Bjuvs kommun menar att upprustning av befintligt bostadsbe-
stånd, i kombination med nyproduktion av varierande hustyper 
och upplåtelseformer, är viktiga insatser för att öka rörligheten på 
bostadsmarknaden och för att motverka kommunens boendeseg-
regation.

Kommunen bedömer att det finns ett uppdämt behov av bostä-
der – en bostadsbrist. Programmet framhåller att nyproduktion av 
småhus är en lämplig insats för att förbättra hushållens möjlighe-
ter att hyra eller köpa sin bostad. Man sätter ett därför ett mål om 
nyproduktion av 100-150 bostäder om året.

Bjuvs kommun pekar ut sitt markinnehav som en resurs för att få 

ANDRA KOMMUNER
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fram bostäder. Bjuvs kommun äger i dagsläget cirka 640 ha mark 
till största del placerat i och runt kommunens tre tätorter Bjuv, 
Billesholm och Ekeby.

Utöver annan nyproduktion får AB Bjuvsbostäder i uppdrag att 
bygga cirka 100 bostäder på fyra år inom planperioden 2022–2026 
I programmet finns även ett långsiktigt mål att bygga 2500 bostäder 
till 2040.

Förslaget utgör ett bra strategiskt dokument med en bra överblick 
över befolknings-utvecklingen, bostadsbehovet och regionala 
samband. Dokumentet innehåller en positiv vision och utgör en 
god grund för framtida beslut när det gäller utbyggnaden och olika 
satsningar.

Programmet anslår en positiv ton där man vill ta ansvar för en 
växande befolkning liksom en socialt och miljömässig håll-
bar utveckling, där Bjuvs kommun utgör en vital del av Familjen 
Helsingborg och regionen.

Utbyggnad i stationsorterna Bjuv och Billesholm stärker Familjen 
Helsingborgs strukturbild, där våra kommuner gemensamt satsar 
på stationsorter för att stärka lokal service och regional pend-
ling med tågtrafik. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete för att 
utveckla nordvästra Skåne.

Kommunstyrelsens ordförandes beslut 
Ordföranden beslutar att till Bjuvs kommun lämna synpunkter i 
enlighet med upprättat yttrande.

Klippans kommun
inkom 2022-10-05

Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) ha aktuella riktlinjer för 
bostadsförsörjning som ska ange kommunens mål för bostadsbyg-
gande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för 
att nå målen samt hur kommunen tagit hänsyn till nationella och 
regionala mål, planer och program.

Vidare föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsför-
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sörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatpe-
riod. Vid framtagandet ska samråd ske med länsstyrelsen, berörda 
kommuner, samt andra regionala organ.

Bjuvs kommun har tagit fram ett samrådsförslag för bostadsför-
sörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. 
De riktlinjer som presenteras i detta program syftar till att:
• utgöra ett underlag för översiktlig planering och i framtagandet 

av översiktliga planeringsstrategier
• nyttjas som stöd vid framtagande av detaljplaner,
• utgöra ett underlag för beslut som rör bostadsfrågor i kommu-

nala verksamheter.
• Säkerställa/möjliggöra att alla invånare lever i goda bostäder och 

boendemiljöer

Bostadsförsörjningsprogrammet bygger på ett kunskapsunderlag. 
I underlaget presenteras en analys som föreslås ligga till grund för 
en mer samlad bild av demografisk utveckling, bostadsefterfrågan 
marknadsförutsättningar och behov hos särskilda grupper i Bjuvs 
kommun. 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun är väl 
genomarbetat och presenteras på ett tydligt och lättfattligt sätt. 
Inom ramen för bostadsförsörjning har Bjuvs kommun förhållit sig 
till ett antal nationella och regionala mål planer och program. Likt 
Klippans kommuns översiktsplan förhåller sig bostadsförsörjnings-
programmet till Agenda 2030 Strukturbild för Skåne, Region Skånes 
utvecklingsstrategi, Regionplan för Skåne samt Strukturplan för 
Familjen Helsingborg. 
Klippans kommun ser positivt på föreslaget bostadsförsörjnings-
program.

Beslut
Arbetsutskottet beslutet att inte ha några synpunkter på förslaget.

Landskrona stad
inkom 2022-09-06

Landskrona stad har inget att erinra vad gäller programmet.



17

Antagandeversion 2023-02-03

Svalös kommun
inkom 2022-10-24

Svalövs kommun ser positivt på innehållet i remisshandlingen. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är välgjort och har tydliga och 
ambitiösa mål som går i linje med Bjuvs kommuns utvecklingsstra-
tegi för översiktsplanen.

I programmets del Analys och förutsättningar identifieras flertalet 
förutsättningar och utmaningar gällande bostadsförsörjning som 
grannkommunen Svalöv delar. I Bjuvs kommun finns ett lokalt 
och regionalt underskott av bostäder som på grund av relativt få 
nybyggnationer under senare år skapat ett uppdämt behov av olika 
typer av bostäder. 
I Analys och förutsättningar presenteras utförliga analyser och 
slutsatser gällande kommunens demografiska utveckling, bostads-
bestånd, arbetsmarknad och marknadsförutsättningar. Svalövs 
kommun saknar i underlaget analyser av bostadsbehovet för 
särskilda grupper (äldre personer, personer med funktionsnedsätt-
ning, ungdomar, nyanlända, hemlösa och hushåll med begränsad 
ekonomi) som riskerar att inte tillgodoses på den ordinarie bostads-
marknaden.

I Bostadsförsörjningsprogram presenteras analysdelens slutsat-
ser följt av sex mål med konkretiserade insatser. Svalövs kommun 
anser att målen är tydliga och ambitiösa i hur dessa specificerar 
antalet bostäder som behöver byggas på både kort och lång sikt, 
vilka typer av bostäder som behöver tillkomma samt hur kommu-
nens verktyg för bostadsförsörjningen ska användas i dessa insat-
ser. Svalövs kommun saknar i bostadsförsörjningsprogrammet mål 
som tydligare fångar upp behov och insatser för särskilda grupper 
som i dagsläget står utanför bostadsmarknaden i kommunen.

Svalövs kommun vill uppmärksamma Bjuvs kommun på att lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (som 
återges i bostadsförsörjningsprogrammet) fr.o.m. den 1 oktober 
2022 har ändrats.
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Åstorps kommun
inkom 2022-12-22

Åstorps kommun ingår i samma arbetsmarknads- och bostads-
marknadsregion som Bjuvs kommun och har liknande förut-
sättningar och utmaningar. De utmaningar som beskrivs i Bjuvs 
kommun är framförallt trångboddhet och segregation, vilka även är 
de utmaningar som Åstorps kommun har.

Överlag anser Åstorps kommun att bostadsförsörjningsprogram-
met är genomarbetat och vi ställer oss positiva till de insatser som 
föreslås inom respektive mål i riktlinjerna för att möta de utma-
ningarna som finns i kommunen. Vidare anser Åstorps kommun 
att kommunens verktyg för bostadsförsörjningen är väl beskrivna i 
programmet där hela kedjan av samhällsplaneringen tydliggörs.

Behovet av bostäder är baserat på befolkningsprognos, plane-
rad byggnation samt utebliven planerad byggnation som blir ett 
uppdämt behov. Vi har svårt att urskilja vad som är bostadsbehov 
kopplat till befolkningsutveckling enligt prognos utan byggplaner 
och vad som är planerat bostadsbyggande. I programmet relate-
ras det till arbetsmarknadens väntade utveckling i Bjuv, där ett mål 
om att minst 50% av tillkommande arbetstillfällen ska innehas av 
lokal arbetskraft. Denna målsättning används tillsammans med den 
förväntade ökningen i antal arbetstillfällen, som en grund för ett 
ökat bostadsbehov framöver. Åstorps kommun funderar över följ-
derna av att inkludera målet om 50% lokal arbetskraft i prognosen 
av bostadsbehovet. Skulle målet inte uppfyllas kommer det eventu-
ellt påverka grannkommunerna, varav Åstorp är en av dessa.

Samarbetet med Familjen Helsingborg lyfts fram i programmet, 
likaså de gemensamma ställningstaganden från strukturplanen, 
vilket Åstorps kommun ser positivt på.

Ängelholms kommun
inkom 2022-10-05

Ängelholms kommun har fått ert förslag till bostadsförsörjnings-
program på remiss. Ängelholms kommun har inga synpunkter på 
förslaget.



19

Antagandeversion 2023-02-03



20

Antagandeversion 2023-02-03

KOMMUNALA NÄMNDER

Vård- och omsorgsnämnden
inkom 2022-12-22

Socialförvaltningen vill särskilt framhålla att det i förslaget om ny 
Socialtjänstlag, Hållbar socialtjänst, betonas vikten av att de sociala 
konsekvenserna ska vara en del i kommunens planering och att 
erfarenheter och kunskaper från socialtjänsten behöver tas till-
vara i planeringsprocessen och behandlas med samma tyngd som 
kunskap om teknik, ekonomi, juridik etc. Socialtjänstens medver-
kan i samhällsplaneringen handlar främst om att vara delaktig i den 
platsspecifika planeringen och tillsammans med stadsplanerare 
samarbeta för att uppnå bästa resultat. Den fysiska miljön påverkar 
den sociala miljön som i sin tur påverkar människorna som bor där. 
Egenskaper i miljöerna kan vara brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande och till exempel främja eller motverka ungdoms- 
och gängkriminalitet eller på annat sätt påverka ungas möjlighet 
till goda skolresultat. Att ta hänsyn till och identifiera även sociala 
konsekvenser i samhällsplaneringen kan fungera som en motor för 
ett mer socialt samhälle där resultatet blir inkluderande miljöer som 
involverar de människor som berörs.

Organisationerna inom Kommunala handikapprådet och Kommu-
nal pensionärsrådet tycker att det är bra med nybyggnation i 
kommunen, det bör planeras för blandbebyggelse, mindre bostäder 
för ensamhushåll samt enplanshushåll med trädgårdstäppa alterna-
tivt kolonilott. De lämnar också synpunkten att det är av vikt att ett 
trygghetsboende planeras som ett alternativ till att bo kvar i villa.

Socialförvaltningen föreslår utifrån detta att det i riktlinjerna för 
bostadsförsörjning förtydligas att det i planläggningen också ska 
tas hänsyn till sociala aspekter och den långsiktiga utvecklingen av 
den sociala miljön.

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar lämna ärendet med 
medskicket att riktlinjerna för bostadsförsörjning kompletteras med 
vikten av att i planläggningen ta hänsyn till sociala aspekter och 
den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön.
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Barn- och utbildningsnämnden
inkom 2022-12-14

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att före-
slå barn- och utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Att förslå barn- och utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet 
till kommunstyrelsen utan någon erinran.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan någon erin-
ran.

Tekniska nämnden
inkom 2022-12-20

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att 
tekniska nämnden har inget att erinra gällande remiss angående 
bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att 
erinra gällande remiss angående bostadsförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun 2022-2026.

Kultur- och fritidsnämnden
inkom 2022-12-20 

Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat bostadsförsörjnings-
programmet och ställer sig positiva till det. 

I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas målsättningar om 
antalet bostäder som ska byggas, 450 bostäder till 2026 samt 2500 
bostäder till 2040. Detta tillsammans med den prognosticerade 
folkmängden för Bjuvs kommun som presenteras i PM Analys och 
förutsättningar, visar att antalet invånare i kommunen kommer att 
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växa och en stor del av dem, barn och unga. Fritidsgårdar, biblio-
tek, kulturskola och till en viss del sim och bad, riktar sig främst till 
den yngre målgruppen. En befolkningsökning i denna kategori 
kommer på sikt därför leda till ökat tryck och ökade krav på dessa 
verksamheter. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i övrigt inget att erinra mot 
bostadsförsörjningsprogrammet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till kommunstyrelsen.

Bygg- och miljönämnden
inkom 2022-12-20 

Bygg- och miljöförvaltningens kommentarer på förslaget
Bygg- och miljöförvaltningen ser positivt på förslaget och den 
analys som har gjorts av förutsättningarna för bostadsförsörjningen 
i Bjuvs kommun. 
• Det är mycket positivt med kopplingen till visionen och den 

kommande översiktsplanen för att skapa en helhet och riktning 
för kommunens arbete i dessa frågor. 

• Målen i förslaget till bostadsförsörjningsprogram är tuffa, 
särskilt utifrån hur bostadsbyggandet i kommunen har sett ut de 
senaste åren och rådande lågkonjunktur med risk för minskat 
byggande. Förvaltningen anser dock att det är viktigt att spänna 
bågen. 

• Det är positivt att flera sociala aspekter av bostadsförsörjningen 
lyfts fram i text och mål.

• Förvaltningen hade önskat en tydligare koppling till visionens 
ställningstaganden om att bygga för människor i rörelse och att 
vara ett föredöme inom hållbar utveckling i de mål och insatser 
som tas upp i förslaget. 

• Bostadsförsörjning är ett brett område som till stor del hand-
lar om hur vi som kommun kan främja bostadsbyggandet och 
utvecklingen av bostadsbeståndet i kommunen. Förslaget tar 
upp många av de aspekter som berörs. Bygg- och miljöförvalt-
ningen hade önskat att även faktorer som påverkar attraktivite-
ten hos Bjuv som boendekommun togs upp på ett tydligare sätt, 
då det har en tydlig koppling till bostadsförsörjningen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden att 
lämna förvaltningens kommentarer på förslaget som sina egna.

Bjuvsbostäder
inkom 2022-12-20 

Bjuvsbostäder har fått ta del av Bjuvs kommuns remiss avseende 
bostadsförsörjningsprogram 2022-2026. VD:n för Bjuvsbostäder 
har under framtagandet av Bostadsförsörjningsprogrammet inter-
vjuats och beretts möjlighet att lämna kommentarer och synpunk-
ter. Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är väl genomarbetat 
med välgrundade analyser och vad som upplevs som ändamålsen-
liga mål. Nedan kommer ett antal kommentarer på ingående delar i 
underlaget.

Sidan 17, stycke 2: Här skulle man eventuellt tydliggöra att Bjuvsbo-
städer förmedlar sina hyresbostäder genom bostadskö.

Sidan 22 och 26: Det angivna målet om att Bjuvsbostäder ska bygga 
cirka 100 lägenheter inom planperioden 2022-2026 är rimligt i 
förhållande till den planering som bolaget har framåt. Precis som 
noteras på sidan 26 så kan dock det avvecklade investeringsstö-
det komma att få en generell påverkan beträffande de ekonomiska 
förutsättningarna för byggandet av hyresrätter framöver, likväl 
som att konjunkturläget har betydelse beträffande möjligheten till 
rimliga byggpriser för att åstadkomma byggnation.

Sidan 24: Bjuvsbostäder instämmer i vikten av att reinvestera i 
befintligt bostadsbestånd och i omgivande närmiljöer. Här har 
bolaget en långsiktig plan för bl.a. genomförande av stambyten 
framöver. Trevliga och välskötta utemiljöer är också viktigt och 
Bjuvsbostäder har bl.a. renoverat samtliga sina lekplatser under 
2022.

Sidan 29, sista stycket: Att förverkliga bostadsförsörjningsprogram-
met genom respektive nämnds och bolags årliga verksamhets-
planer är ett effektivt och bra arbetssätt. Förslaget till nytt bostads-
försörjningsprogram sammanfaller redan idag till stora delar med 
Bjuvsbostäders ägardirektiv och följaktligen också de årliga verk-
samhetsplaner som Bjuvsbostäder arbetar utifrån.
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Söderåsens miljöförbund
inkom 2022-09-28

Söderåsens miljöförbund har inget att invända. Under rubriken 
upplysningar har jag antecknat lite som är bra att tänka på inför 
översiktsplanearbetet.

Upplysningar
• Tänk på att kontrollera att marken inte är förorenad innan den 

tas i anspråk. 
• Tänk på att kontrollera om det finns rödlistade arter på platserna 

ni tänker bygga på. 
• Kontrollera markradon.

Gruvgångar 
Det finns mycket gruvgångar i Bjuv och en hel del privata som ej 
finns med på karta i Billesholm och Ekeby. Gruvgångarna kan ge 
sättningar i husen och det finns viss rasrisk. Bergvärme är direkt 
olämpligt i Bjuvs kommun på grund av gruvgångar. 

Avlopp och vatten 
Tänk på att det inte går att ansluta fler hushåll till Ekeby reningsverk 
med det gällande tillståndet. Kontakta Söderåsens miljöförbund för 
mer information. 

Buller 
Inför bostadsbebyggelse bör ni tänka på följande under planeringen 
och utföra riskanalyser som är bra att ha som bilagor i detaljplanen 
för att underlätta arbetet med hållbart byggande.
• Hur påverkas människor och miljö av ökat buller p.g.a. Söderås-

banan i Billesholm? 
• Hur påverkas människor och miljö vid ökat buller pga. ökad 

vägtrafik i tätorten? 
• Buller från industrier om bostäder byggs för nära. Exempelvis 

Olstorpsområdet som ligger nära Food Hills och Hello Fresh. 
• Buller från värmepumpar både mindre på småhus och större på 

flerfamiljshus.

Bygga på Jordbruksmark 
Har ni tittat på var ni tänker bygga så inte jordbruksmark används 
för bostadsbebyggelse? Tänk på att EU vill minska exploateringen 

KOMMUNALA FÖRBUND
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av jordbruksmark för bostadsbebyggelse till 2030. I takt med att 
jordarna i södra Europa blir torrare så blir marken hos oss på de 
nordliga breddgraderna allt viktigare. Kommunerna bör därför inte 
bygga bort den jordbruksmark som finns.

En vanlig frågeställning vid tillämpning av mark- och miljörätten 
är i vilken utsträckning som jordbruksmark får bebyggas. Under de 
senaste åren har Mark- och miljööverdomstolen behandlat frågan 
i flera rättsfall. De grundläggande bestämmelserna för hushållning 
med landets mark- och vattenområden finns i 3 kap. 4 § miljöbal-
ken (MB). Där anges att jord- och skogsbruk är av nationell bety-
delse. I paragrafens andra stycke klarläggs förutsättningarna för 
att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar.

Under de senaste åren har det kommit ett flertal domar från MÖD 
som rör byggande på jordbruksmark. Vid en genomgång av MÖD:s 
domskäl framträder en tydlig struktur för prövningen av de delfrå-
gor som måste besvaras vid prövningen av ansökningar om att ta i 
anspråk jordbruksmark för byggande. Delfrågorna är följande.

1.	 Är marken jordbruksmark?
Den första frågan att ta ställning till är om marken är jordbruk-
smark. I två av domarna klarläggs betydelsen av fastighetens 
taxerings beteckning för att avgöra detta (MÖD 2018-11-07, mål 
P 10815-17 och P 11097-1 7). MÖD konstaterar i målen att för att 
marken på en fastighet ska omfattas av 3 kap. 4 § MB krävs att fast-
igheten är taxerad som jordbruksenhet. Om fastigheten i stället är 
taxerad som småhusenhet utgör den inte jordbruksmark.

2.	 Är jordbruksmarken brukningsvärd?
Vid bedömningen av om jordbruksmarken är brukningsvärd ska 
hänsyn tas till om marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och 
övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop. 
1985/86:3 s. 158 och prop. 1997/98:45 Del 1 s. 239 ff).I MÖD 2019-11-
22 mål m P 3507-18 som gällde förhandsbesked för åtta enbostads-
hus ansåg MÖD att marken var att betrakta som jordbruksmark. 
Sammantaget gav dock inte utredningen i målet tillräckligt stöd för 
att marken var lämpad för jordbruksproduktion. Marken utgjorde 
därmed inte brukningsvärd jordbruksmark.



26

Antagandeversion 2023-02-03

3.	 Tillgodoser den ansökta bebyggelsen ett väsentligt samhällsin-
tresse?

I förarbetena till bestämmelsen i 3 kap. 4 § MB anges exempel på 
väsentliga samhällsintressen  (prop. 1985/86:3 s. 53). I MÖD 2018-
11-09, mål nr P 8280-17, slog MÖD fast att även en utbyggnad av 
vindkraften måste anses vara ett sådant väsentligt samhällsintresse. 
I ÖD 2019-03- 19, mål nr P 7786-18 och P 7791-18, ansåg däremot 
MÖD att det inte fanns förutsättningar att ge bygglov för ett enbo-
stadshus och garage på åkermark, eftersom det inte bevisats att 
byggnationen hade ett sådant väsentligt allmänintresse.

4.	 Finns det annan mark som kan tas i anspråk i stället? 
Det är inte i sig tillräckligt att den ansökta bebyggelsen syftar till att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse för att den ska vara tillåtlig 
enligt 3 kap. 4 § MB. Det krävs dessutom att behovet inte kan tillgo-
doses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. 

I den ovan nämnda domen MÖD 2018-11-09, mål nr P 8280-17 
ansåg MÖD att någon konkret redogörelse för alternativa lokalise-
ringar av vindkraftverken inte hade presenterats. Den utredning 
som fanns i målet var därför inte tillräcklig för att kunna bedöma att 
det skulle vara nödvändigt att ta jordbruksmarken i anspråk.

Nordvästra skånes renhållnings AB
inkom 2022-12-16

I inledningen skrivs det att Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
ny Översiktsplan. NSR önskar att få vara delaktiga i framtagandet av 
denna. 

Sidan 15 under avsnittet Kommunens markinnehav och anvis-
ningar av kommunal mark för bostadsbyggnader nämns det om 
att kommunens mark är en viktig förutsättning för bostadsförsörj-
ning. Kommunen kan då ställa krav via markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. Här anser NSR det är viktigt att även ställa krav 
på hållbart byggande, att det i ett tidigt skede reflektera över mass-
balanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, 
sortering, behandling och återanvändning av massor. Även att det 
ska användas biokol är en viktig del att ha med.
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Vid byggnation av nya flerfamiljsfastigheter är det viktigt att avfalls-
hierarkin följs. Det kan vara genom att det finns återbruksrum eller 
möjlighet för boende att reparera sina saker. Det är även viktigt 
att säkerställa att det finns full sortering fastighetsnära för alla i 
kommunen. 

NSR vill trycka på vikten av att kommunens renhållningsordning 
följs vid nya bostadsområden eller ombyggnation av befintliga 
områden. I renhållningsordningen finns information om bland 
annat transportvägarnas utformning, gångvägar och fria höjden. 
Backning får inte heller förekomma samt att det ska finnas en 
säker plats för renhållningsfordonet att stanna i nära anslutning till 
miljörummet/avfallsutrymmet.

Nordvästra skånes vatten och avlopp AB
inkom 2023-01-15

NSVA har mottagit remisshandling för bostadsförsörjningspro-
grammet, Bjuvs kommun, och vill lämna följande synpunkter: 

• För att säkra VA-försörjningen önskar NSVA bli involve-
rad i ett tidigt skede i angivna planerade utredningar och 
planläggningar. För vissa utpekade områden finns det stora 
begränsningar i kapacitet, både vad gäller ledningsnät och 
anläggningar, vilket måste lösas för att möjliggöra önskade 
befolkningsökning.

• I PM Utbyggnadspotential går att läsa följande i resonemang 
kring att hitta lämpliga utbyggnadsområden :

 ”Andra faktorer som också har setts som avgörande faktorer  
 är planlagda ytor, ytor identifierade för utbyggnad, prioriterat  
 vägnät, kraftledningar (stam, och regional), rälstrafik samt  
 godstransporter. ”

Här ska även VA nämnas, då det är en faktor som har stor inver-
kan på möjligheten till utbyggnad. Detta ska beskrivas i PM:et med 
tanke på synpunkten ovan gällande kapacitet i dagsläget. I övrigt 
har NSVA inget att erinra.
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Räddningstjänsten skåne nordväst
inkom 2022-09-05

Räddningstjänsten har inget att erinra.

ÖVRIGA INTRESSENTER

Skanova
inkom 2022-09-02

Skanova har inget att erinra mot bostadsförsörjningsprogrammet.

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill 
säga när översikts- och detaljplanarbete påbörjas, för att få med 
befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan oförut-
sedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att 
få en smidigare och snabbare planprocess.
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Kunskapsunderlag

Detta PM utgör ett underlag till kommande riktlinjer för 
bostadsförsörjning men även ett underlag för den översiktliga 
planeringen. I detta kunskapsunderlag presenteras en analys som 
kan ligga till grund för en mer samlad bild av demografisk
utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och
behov hos särskilda grupper i Bjuvs kommun. 
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Inledning

Marknadsförutsättningarna styr bostadsbyggandet i Sverige. Med 
det menas att ekonomiska konjunktursvängningar och hushållens 
köpkraftiga efterfrågan påverkar bostadsbyggandet, det är med 
andra ord inte behovet som styr. Bostadsbyggandet i Sverige har 
under det senaste årtiondet inte producerat nya bostäder i samma 
takt som Sveriges demografiska utveckling. Enligt Boverket (2021b) 
är behovet av nya bostäder alltjämt stort där drygt 70 procent 
av Sveriges kommuner har ett underskott på bostäder (Boverket 
2021b). 

Det är den svenska staten som, genom bostadspolitik och 
lagstiftning, sätter spelreglerna för bostadsmarknaden. 
Bostadsförsörjning är ett kommunalt ansvar och det är byggbolag 
som bygger. Byggföretagens kalkyler avseende risk och lönsamhet 
avgör om och hur mycket som byggs. Sammantaget bygger en 
välfungerande bostadsmarknad på detta delade ansvar. Kommuner 
kan påverka bostadsförsörjningen genom olika insatser men för 
att de ska få effekt krävs samverkan mellan bostadsmarknadens 
aktörer.  

Mål och syfte 

Målet med förevarande underlag är att analysera de aspekter 
som omnämns i Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, nämligen: demografisk
utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och
behov hos särskilda grupper.

I underlaget ingår analyser av bostadsbestånd, hushåll, 
marknadförutsättningar med mera.  

Syftet med förevarande underlag är att:

- Resultaten av analyserna ska fungera som underlag för Bjuvs 
 kommuns planering för bostäder och kontinuerliga 
 översiktsplanering och för principiella ställningstaganden. 
 Sådana ställningstaganden görs i ett senare skede och kan 
 exempelvis handla om utbyggnadsstrategi, förtätning och 
 tätortsutveckling. Analyserna kan också användas som 
 underlag avseende strategiska områden och samband 
 som föreslås i kommande översiktsplan. 
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- Resultaten av analyserna ska fungera som underlag för en 
 aktiv och strategisk planering för bostäder. Samtidigt ska 
 analyserna visa det nuvarande läget och var 
 bostadsplaneringen behöver förbättras genom insatser.  

Tillvägagångssätt

Detta PM baseras på olika typer av datainsamlings- och 
analysmetoder. Först genomfördes statiska analyser följt av 
kvalitativa och mer riktade analyser. Arbetet avgränsades till 
analyser av befintligt material samtidigt som ny information 
inhämtades genom intervjuer med olika aktörer. Dessa aktörer 
har varit nyckelpersoner och branchföreträdare för både 
bostadsmarknad och även arbetsmarknad. För att möjliggöra de 
analyser som åsyftas genom detta PM krävdes initialt en noggrann 
översyn av statistik beträffande i kommunens bostadsbestånd, 
hushåll, arbetsmarknade med mera. 

Framtagande av detta underlag samt genomförande av analyser 
och intervjuer skedde under mars  2022.

Resultaten från de kvantitativa och kvalitativa analyserna har 
sammanfogats med redan existerande underlag angående Bjuvs 
kommuns utveckling i att beskriva ett sannolikt huvudspår - ett 
scenario gällande kommunens framtida struktur bostadsbyggande 
och marknadsförutsättningar. Detta PM kan därmed utgöra ett stöd 
i den fortsatta vägledningen för särskilda insatser för strategiska 
vägval.

Projektet har genomförts i två faser: 

1.  Analyser av bostadsbyggande, bostadsbestånd, hushåll med 
 mera samt intervjuer med olika aktörter beträffande 
 marknadsförutsättningar.  

2.  Sammanställning av PM.
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Bostadsbestånd och hushåll

I slutet av år 2021 bodde 15842 personer i Bjuvs kommun, varav 
drygt 93 (93,4) procent var folkbokförda i tätort (SCB, 2022). 2020 
fanns det enligt SCB (2021a) 6507 bostäder i Bjuvs kommun. Av 
dessa stod äganderätter för 62,3 procent av beståndet, följt av 
hyresrätter (26,2 %) och bostadsrätter (11,4 %) (SCB, 2021b och 
Region Skåne, 2022a). 

Andelen personer boende i småhus stod för 75,3 procent, andelen 
boende lägenheter i flerbostadshus stod för 20,5 procent samt 
andelen boende i specialbostad stod för 0,7 procent. Enligt SCB 
(2021d) saknas uppgifter om cirka tre procent av befolkningen (SCB, 
2021d). Bjuvs kommun har en högre andel småhus med äganderätt 
än Skåne, men har däremot en lägre andel flerbostadshus, både 
hyresrätter och bostadsrätter inkluderat (Region Skåne, 2022a). 

Figur 1, redovisar andel personer efter boendeform 2020 (SCB, 2021d)

Andel personer efter boendeform

Befolkningens åldersstruktur avseende boendeformen varierar 
mellan olika åldersgrupper. Personer i åldrarna 20–29 år bor i 
högre utsträckning i flerbostadshus i hyresrätt och bostadsrätt, 
jämfört med den yngre befolkningen (under 19 år) och personer 
mellan 40–69 år som främst bor i småhus med äganderätt. Den 
äldre befolkningen över 80 år bor i något högre utsträckning i 
flerbostadshus jämfört med de i åldrarna 40–69 år.
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Figur 2, redovisar andel personer efter boendeform småhus och ålder 2020 (SCB, 2021d)

Figur 3, redovisar andel personer efter boendeform flerbostadshus och ålder 2020 (SCB, 2021d)

Andel personer efter boendeform flerbostadshus och ålder 

Andel personer efter boendeform småhus och ålder 

Under 2020 hade, enligt SCB (2021g), Bjuvs kommun ett snitt på 
2,4 personer per hushåll, vilket kan jämföras med regionens och 
rikets snitt på 2,2 personer per hushåll. Enligt SCB (2021g) har Bjuvs 
kommuns snitt på 2,4 personer per hushåll varit konstant under det 
senaste decenniet. Flest antal personer per hushåll av befolkningen 
återfinns i småhus i form av äganderätt (SCB, 2021g). 
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Figur 4, redovisar antal personer per hushåll efter boendeform 2020 (SCB, 2021g)

Figur 5, redovisar andel hushåll per hushållsstorlek 2020 (SCB, 2021h)

Andel personer efter boendeform flerbostadshus och ålder 

Andel hushåll per hushållstorlek

Antal personer per hushåll efter boendeform 

Det vanligaste förekommande hushållet, motsvarande en 
knapp tredjedel av alla hushåll, i Bjuvs kommun består av 
enpersonshushåll. Det näst vanligaste hushållet, marginellt efter det 
vanligaste, i kommunen är ett hushåll med två personer. Därefter 
kommer hushållssorlekarna enligt ordningen som redogörs för i 
figuren nedan (SCB, 2021h). 
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Enligt SCB (2021h), är enpersonshushåll mest förekommande i 
småhus med äganderätt. Småhus med äganderätt är också en  
frekvent förekommande boendeform för hushåll med två personer 
eller fler i Bjuvs kommun (SCB, 2021h). 

Figur 6, redovisar antal hushåll per hushållsstorlek och boendeform 2020 (SCB, 2021h)

Figur 7, redovisar antal småhus efter bostadsarea 2020 (SCB, 2021c)

Antal hushåll per hushållsstorlek och boendeform 

Antal småhus efter bostadsarea

Småhus

Majoriteten av alla småhus var år 2020, enligt SCB (2021b), 
äganderätter (88,6 procent) följt av ett mindre antal bostadsrätter 
(4,1 procent) och hyresrätter (3,8 procent) (SCB, 2021b).  De flesta 
småhus är 91–130 kvadratmeter stora (med en 101-110 kvm 
medelyta och 111-120 kvm medianyta) (SCB, 2021c).
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Figur 8, redovisar antal lägenheter i flerbostadshus efter bostadsarea 2020 (SCB, 2021c)

Antal flerbostadshus efter bostadsarea

Flerbostadshus

Majoriteten, drygt två tredjedelar av alla lägenheter i flerbostadshus 
var år 2020, enligt SCB (2021b), hyresrätter (72,4 procent). 
Resterande, en knapp tredjedel av alla lägenheter i flerbostadshus 
var bostadsrätter (27,6 procent) och hyresrätter (3,8 procent) (SCB, 
2021b). De flesta lägenheterna i flerbostadshus är mellan 51 och 
80 kvadratmeter stora (med 61-70kvm medelyta och 81-90 kvm 
medianyta) (SCB, 2021c).

Specialbostäder

Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, 
studentbostäder och övriga specialbostäder. Enligt SCB (2021b) 
fanns, år 2020, 168 specialbostäder i Bjuvs kommun, vilket 
motsvarar 2,6 procent av det totala bostadsbeståndet (SCB, 2021b).
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Figur 9, redovisar antal lägenheter efter hustyp, byggnadsperiod och år (SCB, 2021e)

Antal lägenheter efter hustyp, byggnadsperiod och år

Bostadsbyggnation, en återblick

En betydande andel av småhusen i Bjuvs kommun är, enligt SCB 
(2021e), byggda innan 1930. Byggandet av flerbostadshus nådde 
kulmen under 50- och 60-talet. Byggandet av småhus hade, 
bortsett från -1930, sin höjdpunkt under 70-talet då det byggdes 
i genomsnitt 99,5 småhus per år.  Under perioden 1951 till 1990 
byggdes det i snitt 95 bostäder (småhus och flerbostadshus) per år 
i Bjuvs kommun. Utökas tidsserien, dvs från 1931 till 2020 har det 
byggts knappt 50 bostäder (småhus och flerbostadshus) årligen i 
Bjuvs kommun (SCB, 2021e).

Bostadsbyggnation, 2012-2020

Kommunen har med anledning av förevarande PM gått igenom 
bostadsbyggandet från den senaste åttaårsperioden. Kommunens 
genomgång av bostadsbyggandet och den officiella statistiken från 
SCB skiljer sig emellertid åt. Enligt SCB (2021f) har det mellan 2012 
och 2020 byggts 132 nya bostäder i Bjuvs kommun och i snitt 15 
bostäder per år (SCB, 2021f). Enligt Bjuvs kommun har det mellan 
2012–2020 byggts 232 bostäder, i snitt 26 bostäder per år.  

Under den senaste tioårsperioden har det antal bostäder som 
byggts varje år en märkbar variation, vilket inte är ovanligt i en 
mindre kommun. Stor vikt bör därmed inte läggas på exakt hur 
många bostäder som färdigställts varje år.
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Figur 11, redovisar antal bostäder i nya detaljplaneärenden 2015-2021 (Bjuvs kommun)

Bostäder i nya detaljplaneärenden 2015–2021

Under perioden 2015-2021 har kommunen planerat för 1255 
bostäder avseende bostäder i nya detaljplaneärenden.

Figur 10, redovisar antal nya bostäder 2012-2020 (SCB, 2021f & Bjuvs kommun)

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 2012-2020
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Marknadsförutsättningar, efterfrågan & behov

Marknadsförutsättningarna styr bostadsbyggandet i Sverige. Med 
det menas att ekonomiska konjunktursvängningar och hushållens 
köpkraftiga efterfrågan påverkar bostadsbyggandet. Det är med 
andra ord inte behovet som styr. Bostadsbyggandet i Sverige 
har under det senaste årtiondet inte producerat nya bostäder i 
samma takt som Sveriges demografiska utveckling. Enligt Boverket 
(2021b) är behovet av nya bostäder alltjämt stort. Drygt 70 procent 
av Sveriges kommuner har ett underskott på bostäder (Boverket 
2021b). 

Enligt Boverket (2017) fanns ett behov av att bygga 600 000 nya 
bostäder till 2025 i Sverige. Av dessa ansågs det nödvändigt att 
färdigställa en betydande del, drygt 320 000, till år 2020 (Boverket, 
2017). Nya beräkningar från Boverket (2021a) estimerar ett 
bostadsbehov på 600 000 nya bostäder mellan 2021 och 2030. 
Byggbehovet anses, enligt Boverket (2021a), vara koncentrerat till 
några få FA-regioner. 88 procent av det totala byggbehovet i Sverige 
är koncentrerat till de tio regioner (av totalt 23 FA-regioner) som 
har högst byggbehov. Enligt vad som framgår i rapporten innebär 
det en allt större utmaning med att tillgodose bostadsbehoven 
för de grupper som har begränsade ekonomiska resurser. De 
bostäder som byggs är i regel en bostadsproduktion som följer 
efterfrågan och därmed inte behov. De hushåll som har begränsade 
ekonomiska resurser kan i de flesta fallen inte efterfråga en 
nyproducerad bostad (Boverket, 2021a).

Behov och efterfrågan ur ett regionalt perspektiv 

Länsstyrelsen tar årligen fram rapporter om bostadsläget i 
Skåne. Bostadsmarknadsanalysen ger en överblick avseende 
bostadsmarknadsläget i Skåne. I 2021 års bostadsmarknadsanalys 
för Skåne har Länsstyrelsen valt att göra en kortare version 
med inriktning på allmännyttan i kommunerna samt dess 
ny- och ombyggnationer, inköp, försäljning och rivningar. 
Sammanfattningsvis så ses en ökning av det allmännyttiga 
bostadsbeståndet i Skåne med 770 lägenheter per år mellan 
2015–2020. Ekonomiskt svaga grupper har fortfarande svårt 
på bostadsmarknaden, framför allt nyanlända och ungdomar 
(Länsstyrelsen Skåne, 2021). 
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Det regionala perspektivet avseende bostadsförsörjning är 
synnerligen viktigt att beakta. Enligt Region Skåne (2020a) är det 
regionala perspektivet extra viktigt just för Skåne eftersom här 
finns en rörlighet över kommungränserna avseende boende, 
arbete och fritid. Region Skåne har ett stödjande uppdrag åt de 
skånska kommunerna beträffande bostadsförsörjning. Som del i 
detta uppdrag har Region Skåne under tre senaste åren gett ut en 
årlig rapport över bostadsefterfrågan i Skåne. Bostadsefterfrågan 
avser i dessa rapporter den volym bostäder som hushållen vill och 
kan efterfråga till marknadspriser och hyresnivåer i nyproduktion 
(Region Skåne, 2020a). 

Enligt Region Skåne (2020b) visas i regionens rapport från 2019 att 
den köpkraftiga efterfrågan på nyproducerade bostäder var lägre 
än bostadsbehovet. I rapporten, Region Skåne (2020b), förs ett 
resonemang där det anses existera ett glapp mellan efterfrågan och 
behov. Behoven sägs i detta sammanhang grundas på beräkningar 
utifrån prognostiserad tillväxt i antalet hushåll, i kort demografisk 
tillväxt (Region Skåne, 2020b). Enligt Region Skåne (2020a) har 
förvisso detta glapp minskat i jämförelse med tidigare år men 
tycks alltjämt kvarstå. Vidare gör Region Skåne (2020a) gällande 
att lejonparten, eller ”absoluta merparten” (Region Skåne, 2020a, 
s. 2), av efterfrågan på nyproduktion av bostäder finns i västra 
Skåne och 60 procent i städerna Malmö, Lund och Helsingborg. 
Bostadsefterfrågan – marknadsdjupet – för Skåne är 6900 bostäder. 
43 av dessa bostäder tycks det finnas ett marknadsdjup för i Bjuvs 
kommun (Region Skåne, 2020a). Motsvarande siffra avseende FA-
regionen Malmö-Lund har tagits fram av Boverket (2021a). Enligt 
Boverkets beräkningar finns ett årligt byggbehov om knappt 8500 
(8437) för regionen Malmö-Lund (Boverket, 2021a).   
 
Enligt rapporten Tillväxtanalys (2012) betonar forskning 
vikten av att planera utifrån funktionella regioner. I rapporten 
”Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram” 
(Tillväxtanalys, 2012) studeras och redogörs det för möjligheter 
och utmaningar av att använda fysisk planering som verktyg i 
lokalt- och regionalt tillväxtarbete. I rapporten lyfts regionen Skåne 
upp som exempel där det med bakgrund i dåvarande plan- och 
bygglagstiftning, konstaterades att vissa frågor är komplexa att 
adressera ur ett regionalt perspektiv. I rapporten framgår följande: 
”Några av de frågor man gärna skulle se ett samlat regionalt grepp 
på är dels bostadsförsörjnings- och bostadsmarknadsfrågorna, dels 
frågan om den externa handeln. Samtidigt finns en medvetenhet 
om att bägge dessa frågor ses som extremt känsliga att skapa en 
regional dialog omkring” (Tillväxtanalys, 2012, sidan 42).
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett regionalt 
underskott på bostäder. Det finns således ett regionalt behov av 
bostäder. Merparten av det regionala behovet inom Skåne tycks 
återfinnas inom FA-regionen Malmö-Lund.  Arbetsmarknaden är 
regional och arbetskraften rör sig över kommungränserna. Utifrån 
den demografiska utvecklingen i omkringliggande kommuner 
och utvecklingen av nya arbetsplatser i arbetsmarknadsregionen 
kan vi konstatera en brist på bostäder som har betydelse för Bjuvs 
kommun. Med stöd i ovanstående resonemang kan man dra 
slutsatsen att det finns ett lokalt underskott av bostäder i Bjuvs 
kommun. Det regionala underskottet av bostäder visar på ett behov. 
Detta underskott och behov gäller således även för Bjuvs kommun.

Behov, efterfrågan och marknadsförutsättningar i Bjuvs 
kommun

Under de senaste tio åren har bostadsbyggandet i Bjuvs kommun 
historiskt sett legat på tämligen låga nivåer. Samtidigt har 
kommunen noterat och rapporterat om ett bostadsmarknadsläge 
i obalans till Boverkets bostadsmarknadsenkät. Kommunens 
bedömning av bostadsmarknaden går således delvis att utläsa 
i Boverket (2021b), där nyss nämnda värdering om obalans och 
underskott på bostäder går att utläsa. Kommunen rapporterade 
in att under 2021 förväntades 107 stycken bostäder genom 
nyproduktion i flerbostadshus (93 st.) och småhus (14st.) påbörjas. 
Siffrorna för 2022 är 149 stycken påbörjade bostäder genom 
nyproduktion i flerbostadshus (114 st.) och småhus (35 st.) (Boverket, 
2021b). Kommunens erfarenheter är att samtliga färdigställda 
bostäder säljs eller hyrs ut. 

En analys av marknadsförutsättningar som Bjuvs kommun har 
låtit göra visar att efterfrågan på Bjuvs kommuns bostadsmarknad 
avseende nyproduktion främst utgörs av upplåtelseformerna 
äganderätt och hyresrätt. Småhus har historiskt varit efterfrågat 
i kommunen och småhus tycks alltjämt vara mest eftertraktade. 
Mot bakgrund i de resultat som analysen visar gör kommunen 
bedömningen att fristående villor, radhus/kedjehus kommer 
att utgöra betydande andel av det som efterfrågas framöver. 
Analysen visar också att hyresrätter, tav storleken tre ”rum och 
kök” (r o k) och i viss mån även fyra r o k, är efterfrågade både i det 
befintliga beståndet men även som nyproduktion. Hyresnivåerna i 
nyproduktionen ligger i genomsnitt på ungefär 1450 kr/kvm och år 
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(normhyra 3 r o k). Hyresnivåerna i befintligt bostadsbestånd ligger 
i genomsnitt på ungefär 1100 kr/kvm och år (normhyra 3 r o k). 

Analysen visar att Bjuvs kommun har ett högt tryck på 
flerrumslägenheter och företrädesvis marklägenheter. Vidare 
har kommunen ett stort tyck på villor och villatomter. Analysen 
som kommunen låtit genomföra visar att marknadens 
incitament för bostadsbyggande av bostadsrätter inte kommer 
att förändras nämnvärt under de kommande åren. Byggande 
av bostäder kommer troligtvis även fortsättningsvis ske genom 
äganderätter och hyresrätter i Bjuvs kommun under de kommande 
åren. Marknaden för äganderätter och hyresrätter, enligt 
marknadsanalysen, ser rent av mer positiv ut än för bostadsrätter. 
Vidare visar att det finns tendenser för vilka grupper som har 
möjlighet att efterfråga bostäder i nyproduktion. Nybyggda 
bostäder tycks främst efterfrågas av de grupper som delvis 
omnämns som målgrupper, (läs gärna mer nedan), i ”Stora flytt- 
och boendestudien för Bjuv” Kairos Future (2015). Enligt analysen 
råder brist på bostäder för vissa grupper där betalningsförmågan är 
begränsad. Det tycks således finnas ett behov för vissa grupper.  

Likt vad som skrevs inledningsvis är det 
marknadsförutsättningarna som styr bostadsbyggandet i Sverige. 
Med det menas att ekonomiska konjunktursvängningar och 
hushållens köpkraftiga efterfrågan påverkar bostadsbyggandet,  
det är med andra ord inte behovet som styr. Hushållens ekonomi 
är i detta sammanhang viktig att beakta för att se om det finns en 
bra matchning mellan utbud och behov. Enligt SCB (2021j) har 
hushållen i Bjuvs kommun något lägre medianinkomst i 2020 års 
priser än Skåne län. Skåne län hade år 2020 en medianinkomst på 
drygt 13 000 kr mer i snitt än förvärvsarbetande kvinnor och män i 
Bjuvs kommun (SCB, 2021j). Vidare beträffande hushållens ekonomi 
i Bjuv är det noterbart att, enligt SCB (2021i), hushållens köpkraft 
varierar beroende på om hushållet består av en ensamstående eller 
av sammanboende. Sammanboende hushåll har högre disponibel 
inkomst i jämförelse med ensamstående hushåll. Ser man till 
samtliga hushåll i kommunen har åldersgruppen 50-64 år högst 
disponibel inkomst. Vägs ytterligare variabler in är det möjligt att 
se, enligt SCB (2021i), att under 2020 hade sammanboende hushåll 
i åldrarna 50–64 år med kvarboende unga vuxna mellan 20–29 år, 
den högsta disponibla inkomsten i Bjuvs kommun. Hushåll med 
lägst disponibel inkomst hade ensamstående kvinnor utan barn 
över 65 år (SCB, 2021i). 
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Utifrån ovanstående tabell visas att av Bjuvs kommuns totala 
antal hushåll drygt 6500 (6533) bor cirka 6000 hushåll i ett 
godtagbart boende (SCB, 2021h & Boverket, 2020). Omkring 500 
hushåll har, enligt Boverket (2020), ett osäkert boende på grund 
av trångboddhet, frekvent flyttande samt höga boendekostnader. 
Av dessa har 100 hushåll, enligt Boverket (2020), en ansträngd 
boendeekonomi samtidigt som de lever trångbott (Boverket, 2020). 
 
Region Skåne (2020b) har bland annat studerat trångboddas 
möjligheter att efterfråga en bättre passande bostad. Enligt 
Region Skåne (2020b) utgörs den största gruppen trångbodda 
hushåll i Skåne av sammanboende barnfamiljer i åldrarna 25 år 
till 44 år. Noterbart i Region Skåne (2020b) är att, om man ser till 
de totala boendeutgifterna i lågprissegmenteten, marknaderna 
för äganderätter samt bostadsrätter tycks vara likvärdiga med 
hyresnivåerna på successionsmarknaden. Lågprissegmentet av 
äganderättsmarknader tycks därmed vara ett bra och attraktivt 
alternativ till nybyggnation av hyresrätter för många större 
trångbodda barnfamiljer, givet att äganderätten kan finansieras 
(Region Skåne, 2020b). 

Figur 12, Tabellen redovisar andel hushåll med bostadsbrist baserat på sex kriterier år 2018 (Boverket, 
2020).

Enligt Boverkets (2020) metod för bedömning av bostadsbrist 
redogörs för sex behovsbaserade kriterier. I tabellen nedan 
redovisas andel hushåll som kan anses ha en orimlig 
bostadssituation utifrån de sex kriterierna. Trångboddhet 
kombinerat med ansträngd boendeekonomi kan anses som den 
värsta typen av bostadsbrist (Boverket, 2020). En möjlig slutsats av 
Boverket (2020) är att Bjuv har en lägre andel hushåll som kan anses 
ha en orimlig boendesituation sett till en regional skala, gällande 
alla kriterier. I jämförelse med riket har Bjuvs kommun större andel 
hushåll med ansträngd boendeekonomi och större andel hushåll 
som är trångbodda och har ansträngd boendeekonomi. 

Kriterium Bjuv Skåne Riket

Andel trångbodda hushåll 8,57% 9,6% 9,9%

Andel hushåll med ansträngd boendeekonomi 5,9% 7,0% 5,3%

Andel hushåll med långt pendlingsavstånd 1,0% 1,4% 2,3%

Andel hushåll med upprepade flyttar 0,8% 0,9% 0,9%

Andel hushåll med långt pendlingsavstånd och 
ansträngd boendeekonomi

0,1% 0,1% 0,1%

Andel hushåll som är trångbodda och har 
ansträngd boendeekonomi

1,6% 1,7% 1,2%

Andel hushåll med återkommande problem 8,5% 9,7% 9,4%



21

Version 2022-05-23

Beräkningar som redogörs för i Region Skåne (2020b), visar att det 
är fler trångbodda hushåll i hyresrätt som inte kan efterfråga en 
nyproducerad hyresrätt än de som kan efterfråga en äganderätt 
inom lågprissegmentet. Hushållens sysselsättning påverkar i 
högsta grad hushållens möjligheter att efterfråga annan bättre 
passande bostad. Enligt Region Skåne (2020b) kan väldigt få hushåll 
utan sysselsättning efterfråga en bättre bostad. Slutsatser som görs 
gällande i Region Skåne (2020b) är att ökad sysselsättning och 
högre inkomster har störst effekt för att stärka trångbodda hushålls 
bostadsefterfrågan (Region Skåne, 2020b). 

Med stöd i Segregationsbarometern, Delmos (2022), kan man 
mäta och följa upp segregation i Sverige. Utgångspunkten i 
Segregationsbarometern, Delmos (2022), är socioekonomisk 
boendesegration och verktyget kan användas för att ge en samlad 
bild av socioekonomisk segregation. Segregationsbarometern 
innehåller olika mått som är viktiga för att analysera segregation. 
Det webbaserade verktyget innehåller även viktiga indikatorer inom 
statistikområden som socioekonomi, boende och samhällsservice, 
arbetsmarknad, utbildning, demokrati och civilsamhälle samt hälsa 
(Delmos, 2022).

Den geografiska platsens har betydelse enligt 
segregationsbarometern. Det är nämligen i skillnaderna 
mellan olika bostadsområden som den socioekonomiska 
boendesegregationen uppstår enligt Delmos (2022). Genom 
segregationsbarometern återges en rikstäckande indelning av 
områden avseende socioekonomiskt index. Utifrån detta index 
definieras, i segregationsbarometern, fem olika typer av områden 
för att möjliggöra analyser för att se den geografiska platsens 
betydelse. Delmos (2022) definierar fem olika typer av områden 
i en skala från områden med mycket stora socioekonomiska 
utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska 
förutsättningar (Delmos, 2022). I tabellen nedan redovisas, 
enligt Delmos (2022), fördelning av kommunens och regionens 
befolkning efter områdestyp. I tabellen nedan går det att utläsa 
att Bjuvs kommun har större andel av befolkningen som bor i 
områden med socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och 
områdestyp 2) än befolkningen i Skåne. Tre geografiska områden i 
Bjuvs kommun sticker ut i detta avseende. Jämförs de tre områden 
som sticker ut i detta avseende med de områden som har högst 
befolkningstäthet är de samma. Dessa områden har således en 
högre koncentration av flerbostadshus än övriga fem områden. 
Merparten av befolkningen i Skåne (48,7 procent) bor i områden 
med goda socioekonomiska förutsättningar. Denna trend återfinns 
in i Bjuvs kommun enligt Delmos (2022).  
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Områdestyp Bjuv Skåne

Områdestyp 1 - Områden med stora socioekonomiska 
utmaningar

0,0% 7,2%

Områdestyp 2 - Områden med socioekonomiska 
utmaningar

40,4% 11,3%

Områdestyp 3 - Socioekonomiskt blandade områden 59,6% 23,8%

Områdestyp 4 - Områden med goda socioekonomiska 
förutsättningar

0,0% 48,7%

Områdestyp 5 - Områden med mycket goda 
socioekonomiska förutsättningar

0,0% 9,0%

Fördelning av kommunens och regionens befolkning efter områdestyp (Delmos, 2022)

Kommunen har ett ojämlikhetsindex om 28,5, vilket beskriver 
ett mått på inomkommunal segregation. Beräkningen av 
ojämlikhetsindex baseras på indikatorn disponibel inkomst 
per konsumtionsenhet. Detta index visar, enligt Delmos (2022), 
hur inkomstgrupperna fördelar sig geografiskt i kommunen i 
genomsnitt. Ojämlikhetsindexet är således ett mått på skillnader 
i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper. Ju 
högre indexvärde, desto mer segregerad är kommunen (Delmos, 
2022).

Bostadspriser 

Bostadspriserna i Bjuvs kommun har, likt riket och Skåne, haft 
en positiv utveckling under de senaste decenierna . Jämförelser 
med bostadspriser och dess utveckling mellan kommunen, länet 
och riket kan tänkas ge en bild av kommunens bostadsmarknad. 
Bostadspriser skiljer sig givetvis åt mellan olika regioner, 
geografiska lägen samt skick och storlek på bostäderna. I jämförelse 
med hela riket och Skåne är det möjligt att utläsa ur SCB (2021m) att 
prisförändringen under de senaste 20 åren, mellan 2000 och 2020, 
har gått upp något högre i Skåne än Bjuv och riket som helhet, med 
avseende på småhus. I Skåne har priserna för småhus ökat med 
230 procent och plus 210 procent i Sverige samt plus 209 procent i 
Bjuv mellan 2000 och 2020.  Enligt SCB (2021m) var medelpriset för 
småhus 2020 för permanentboende (villor, radhus och kedjehus) 
knappt 3,3 miljoner i Sverige. I Skåne var medelpriset något 
lägre med drygt 2,9 miljoner samt motsvarande siffra för Bjuvs 
kommun knappt 1,8 miljoner. I Bjuvs kommun kostade helt enkelt 
ett småhus drygt hälften så mycket som ett småhus i genomsnitt 
kostar i Sverige år 2020. Motsvarande jämförelse med Skåne är att 
ett småhus i Bjuv kostade knappt två tredjedelar av vad ett småhus 
kostade genomsnitt i Skåne år 2020 (SCB, 2021m).  
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Enligt Svensk Mäklarstatistik (2022) har det under de tolv senaste 
månaderna sålts 64 bostadsrätter med ett medelpris på 850 tusen 
kronor och ett kvadratmeterpris på strax över 11 000 kr/kvm 
(Svensk Mäklarstatistik, 2022). 

Figur 13, redovisar villor i Bjuv, årshistorik K/T (Svensk Mäklarstatistik, 2022)

Villor i Bjuv, årshistorik K/T

Svensk Mäklarstatistik (2022) har något mer aktuell statistik 
beträffande småhusens prisutveckling i Bjuvs kommun. I figuren 
nedan visas köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) för småhus i 
Bjuvs kommun mellan 1996 - 2021. Köpeskillingskoefficienten är 
kvoten mellan köpeskillingen och taxeringsvärdet för de överlåtna 
fastigheterna. Taxeringsvärdet tar hänsyn till villans läge, storlek, 
ålder och standard. Köpeskillingskoefficienten beskriver hur 
mycket mer än taxeringsvärdet som köparen har betalat. Genom 
att jämföra köpeskillingskoefficienten över tid kan skattningar 
av prisutvecklingen räknas fram. Villorna i Bjuv har under 2021 
sålts för ungefär det dubbla taxeringsvärdet. Fortsättningsvis 
har priserna på bostäder har gått upp från relativt låga nivåer. 
Enligt Svensk Mäklarstatistik (2022) har det under de tolv senaste 
månaderna sålts 119 villor med ett medelpris på 2,4 miljoner 
kronor och ett kvadratmeterpris på strax under 20 000 kr/kvm 
(Svensk Mäklarstatistik, 2022). Prisuppgången kan eventuellt 
medföra att det finns större möjlighet att bli beviljad lån hos 
bankerna. Följden blir en ökning av antalet nybyggda hus, bättre 
möjligheter att underhålla befintliga hus och en större rotation på 
bostadsmarknaden.
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I figur 14 ovan redovisas statistik från SCB (2021n) beträffande 
årshyra per kvadratmeter i Bjuvs kommun, Skåne och Sverige. 
Noterbart är att det tycks finnas en hyresökning, där kurvorna för 
Skåne och riket följs åt tämligen väl. Årshyrorna i Bjuvs kommun, 
som förvisso har en hyresökning som trend, har en större 
variation än Skåne och Sverige. Hyrorna tycks helt enkelt ha högre 
hyresökning vissa år respektive en lägre under andra år än Skåne 
och Sverige (SCB, 2021n). 

AB Bjuvsbostäder är det allmännyttiga bostadsbolaget i 
Bjuvs kommun som förvaltar drygt 800 lägenheter i de tre 
kommundelarna Bjuv, Billesholm och Ekeby.  Enligt Bjuvsbostäder 
(2021) finns en ökad efterfrågan på större bostäder, vilket medför 
att det krävs fler köpoäng (den kötid som krävts för att få hyra) 
för att få hyra en trea eller fyra. Vidare har Bjuvsbostäder (2021) 
noterat att radhus är mest populära. Den vanligaste lägenhetstypen 
i AB Bjuvsbostäders bestånd är två rum och kök (329 st) tätt följt 
av tre rum och kök (315 st) (Bjuvsbostäder, 2021). Hyresnivåerna i 
nyproduktionen ligger i genomsnitt på ungefär 1450 kr/kvm och år 
(normhyra 3 r o k). Hyresnivåerna i befintligt bostadsbestånd ligger 
i genomsnitt på ungefär 1100 kr/kvm och år (normhyra 3 r o k).

Flyttkedjor, bostadsmarknad och arbetsmarknad

Kommunens bostadsbestånd med både nybyggnation och 
befintligt domineras givetvis av det befintliga. Det befintliga 
bostadsbeståndet spelar en mycket viktig del för kommunens 
bostadsförsörjning. Nybyggnation gynnar inte direkt grupper som 

Figur 14, redovisar årshyra per kvm i Bjuvs kommun, Skåne län och Sverige (SCB, 2021n)

Årshyra per kvm
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är ekonomiskt svagare, utan det är främst i det befintliga beståndet 
som bostäder med låga kostnader finns. Det är angeläget att väga 
in rörligheten, vid sidan av nybyggnation, på bostadsmarknaden 
för att tillgodose behov. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden 
och matchning kan bidra till bättre nyttjande av det befintliga 
bostadsbeståndet. Brister på hyresrätter försvårar exempelvis 
möjligheten för unga att flytta till egen bostad eller äldre som vill 
flytta från sina villor. Vidare är flyttkedjor är viktiga att beakta i 
kommunernas arbete för att nå en välfungerande bostadsmarknad. 
Länsstyrelsen Skåne (2018) anser dock att tron på flyttkedjor är 
överdriven. Länsstyrelsen Skåne (2018) menar att flyttkedjor inte 
når ut tillräckligt till grupper med behov samt att forskningen 
inte är entydig huruvida flyttkedjor påverkar rörligheten på 
bostadsmarknaden (Länsstyrelsen Skåne 2018). 

I rapporten ”Bostadsglappet i Skåne” Region Skåne (2020b) 
diskuteras olika tänkbara åtgärder för att förbättra hushållens 
möjligheter att hyra eller köpa bostäder i Skåne. Enligt resonemang 
i Region Skåne (2020b) eventuella åtgärder som underlättar ett 
inträde på den ägda bostadsmarknaden, med tanke på den skånska 
bostadsmarknadens struktur med många småhus, skulle det kunna 
gynna rörligheten för hushåll i familjebildande ålder. Detta skulle, 
enligt Region Skåne (2020b), minska trycket på äldre och billigare 
bostäder. Region Skåne (2020b) för ett resonemang angående de 
positiva effekterna genererat av en högre rörlighet på den skånska 
bostadsmarknaden. Region Skåne (2020b) framhåller hushållens 
starka preferens för det ägda boendet, särskilt småhus, i detta 
sammanhang (Region Skåne, 2020b)  

Bjuvs kommun lät genomföra en studie beträffande flytt och 
boende under 2015. Enligt ”Stora flytt- och boendestudien för Bjuv” 
Kairos Future (2015), sammanfattades olika omvärldstrender, som 
bedöms påverka Bjuv, där utvecklingen går mot ett T-samhälle. 
Kairos Future (2015) baserar det på två teorier, angående om 
var världen är på väg samt vilka som bedöms vara viktiga 
framgångsfaktorer för boende- och flyttarenan. En viss del av 
framgångsfaktorerna tycks kretsa kring nyttan som kan dras 
av kommunens omvärld. Vidare menar Kairos Future (2015) att 
framgångsfaktorn handlar om att vara uppkopplad mot rätt saker 
och vara en del av ett framgångsrikt sammanhang. En annan del 
av framgångsfaktorerna ligger i att ha spets gällande kunskap, 
kapital, varumärke och specialisering för att på så sätt vara 
konkurrenskraftig på en global arena. Enligt Kairos Future (2015) 
tycks vissa regioner, gärna vid större städer, som har uppkoppling 
och har spets, hamna i en positiv spiral och därigenom locka 
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Figur 15, är hämtad från ”Stora flytt- och boendestudien för Bjuv” Kairos Future (2015). Den beskriver 
översiktligt hur det svenska arbetsmarknadsnätverket (Kairos Future, 2015).   

Kairos Future (2015) menar ju mer uppkopplad en kommun är, 
desto bättre förutsättningar har kommunen. Bjuvs kommun har 
starkast relationer med Helsingborg och Åstorp. Enligt bilden 
nedan visas Bjuv som en kommun med god uppkoppling och hör 
till T-regionen kring Helsingborg, ett potentiellt T-centrum, men 
har även uppkoppling till T-regionen Malmö (Kairos Future, 2015). 

till sig kompetens, kreativitet och kapital. I resonemanget 
om T-samhället, används två dimensioner för att beskriva en 
typologi anpassad för Sveriges kommuner. Den ena handlar om 
kommunens regionala T-index som visar på uppkoppling och spets 
i ett regionalt sammanhang. Den andra dimensionen handlar om 
vilken roll kommunen spelar i sammanhanget, med andra ord ifall 
kommunen är orienterad mot arbete eller boende. Genom bilden 
nedan illustreras det svenska arbetsmarknadsnätverket med tre 
förtätningar, T-regioner, med T-centrum i Malmö, Göteborg och 
Stockholm (Kairos Future, 2015). 
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Figur 16, är hämtad från ”Stora flytt- och boendestudien för Bjuv” Kairos Future (2015). Den beskriver 
översiktligt det svenska arbetsmarknadsnätverket med fokus på Bjuv (Kairos Future, 2015)  

Enligt Kairos Future (2015) har Bjuvs kommun en tydlig roll och 
tillhör gruppen boendekommuner till potentiella T-centrum. Med 
andra ord är kommunen en boendekommun där trenden för 
Bjuv pekar mot tilltagande boendespecialisering. Samtidigt har 
kommunen utmaningar avseende ekonomisk och social hållbarhet. 
Vidare bör Bjuv, enligt Karios Future (2015), locka till sig följande 
målgrupper för att stärka kommunen:

• Bemedlade unga vuxna i lägenhet (lockas med aktiviteter, 
 nöjen, jobb och framtidsmöjligheter)
• Uppkopplade barnfamiljer (lockas med skolor, trygghet, 
 bättre bostad och barnvänlighet)
• Frihetssökande medelålders plus (lockas med livskvalitet med 
 guldkant på tillvaron) 
(Kairos Future, 2015)
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Arbetsmarknaden

Målet för Svensk näringslivspolitik är att stärka den svenska 
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och 
växande företag, (Regeringen, 2022). Målsättningen ur ett regionalt 
perspektiv är att Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor (Region 
Skåne, 2022b). En av de absolut viktigaste faktorerna för utveckling 
av välfärden, är att befolkningen är i arbete. I Skåne finns hög 
arbetslöshet, främst bland unga, och sysselsättningsgraden i Skåne 
är i jämförelse med riket, klart lägre. Bjuvs kommun har, i likhet 
med Skåne, lägre sysselsättningsgrad än riket. Arbetslösheten 
i Bjuvs kommun är, i likhet med Skåne, högre än genomsnittet 
i Sverige (Region Skåne, 2022a). Utifrån ett regionalt och 
lokalt perspektiv finns således ett behov av insatser för att höja 
sysselsättningsgraden och sänka arbetslösheten.

Bostadsmarknad, arbetsmarknad och tillväxt

Enligt rapporten Tillväxtanalys (2012), som studerat fysisk planering 
som verktyg i lokalt- och regionalt tillväxtarbete, är tillgänglighet, 
arbetsdelning och närhet, klassiska drivkrafter för ekonomisk 
utveckling. Den fysiska planeringen är, enligt Tillväxtanalys 
(2012), central för att skapa förutsättningar för attraktiva 
boendemiljöer, vilket enligt artikelförfattarna i sin tur kan öka 
näringslivets möjligheter till att både behålla och rekrytera personal. 
(Tillväxtanalys, 2012).  
Bostadsmarknaden är nära sammankopplad med arbetsmarknaden. 
Enligt vad som framgår i Statens bostadskreditnämnd (BKN) 
(2008) kunskapsöversikt om bostadsmarknadens betydelse 
för arbetsmarknaden, tycks det finnas starka samband mellan 
bostadsmarknad, arbetskraftens rörlighet och tillväxt. Vidare 
framgår det, i kunskapsöversikten (BKN, 2008), att sambandet 
mellan bostadsmarknaden och tillväxten kan gestaltas genom 
att regional tillväxt och en välfungerande lokal arbetsmarknad 
lockar till sig nya produktiva invånare. Detta kan i sin tur medföra 
ytterligare tillväxt samtidigt som efterfrågan på bostäder ökar, vilket 
kan medföra högre prisnivåer (BKN, 2008). 

Slutsatser som kan dras, enligt BKN (2008), är att väl fungerande 
bostadsmarknader är en förutsättning för den rörlighet på 
arbetsmarknaden som en dynamisk ekonomi kräver. De som bor 
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i hyresrätt är generellt mer rörliga än de som äger sitt boende. 
En förklaring är att de som riskerar en framtida arbetslöshet 
eller planerar en snar flytt, föredrar att hyra sin bostad. Den 
lägre rörligheten för bostadsägare kan även förklaras av höga 
transaktionskostnader, regionala prisskillnader och förväntade 
framtida prisskillnader. Bostadsägare kan bli låsta av höga lån 
och av potentiella förluster. Lägre rörlighet kan vidare följa av en 
fastare regional anknytning och livsvärden som innebär en lägre 
flyttbenägenhet (BKN, 2008).

Boendet varierar mellan olika åldersgrupper och enligt BKN (2008), 
genomgår hushållen olika cykler som påverkar bostadsefterfrågan. 
Unga personer är mer rörliga och flexibla och BKN (2008) påtalar 
att det är väsentligt att arbetsmarknaden och bostadsmarknaden 
understödjer denna rörlighet. Är det exempelvis problem för 
unga att finna bostäder i tillväxtregioner kan de avstå flytt 
vilket i sin tur kan påverka arbetskraftens rörlighet och leda till 
minskad tillväxt. Finns det å andra sidan möjligheter för hög 
rörlighet på bostadsmarknaden kan detta i förlängningen bidra 
till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Dessutom, ju större lokal 
arbetsmarknad, desto större flyttnetto över alla åldrar (BKN, 2008). 

Enligt rapporten Tillväxtanalys (2012), är en ort starkare och 
mindre konjunkturberoende ju större arbetsmarknadsregion 
den tillhör. Vidare menar Tillväxtanalys (2012) att (dynamiska 
och tillräckligt diversifierade) arbetsmarknader kräver att lokala 
arbetsmarknader vidgas genom pendling samtidigt som de mest 
attraktiva delarna av regionen fortsätter växa. Konsekvensen 
av detta är urban koncentration samt att regioner förstoras 
vilket i sin tur ställer högre krav på tillgänglighet, trygghet och 
attraktiva miljöer. Tillväxtanalys (2012) menar i detta avseende att 
fysisk planering spelar en viktig roll för att skapa förutsättningar 
för tillväxt och samtidigt möjliggöra en hållbar utveckling. 
Utmaningar med tillväxt och hållbarhet ställer både krav på den 
rumsliga organiseringen, där utvecklingen av bebyggelse sker 
på så sätt att tillgängligheten blir hög för både individuella och 
kollektiva färdmedel. Rummet har därmed stor betydelse för både 
hållbar utveckling och tillväxt.  Tillväxtanalys (2012) menar att 
infrastruktur- och bebyggelseutveckling hänger samman genom 
att det i tättbebyggda områden finns en högre tillgänglighet, genom 
infrastrukturen, än vad det gör i glesbebyggda områden. Tillväxt 
och hållbarhet tycks hänga samman med tillgänglighet, genom 
transportinfrastrukturens utformning (Tillväxtanalys, 2012).  
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Arbetsplatser inom regionen med fokus på Bjuvs kommun

Under 2020, enligt SCB (2021k), hade Bjuvs kommun drygt 
5000 (5023) stycken förvärvsarbetande dagbefolkning samt 
knappt 7000 (6998) stycken förvärvsarbetande i nattbefolkning. 
Förvärvsintensiteten (20-64 år) var under 2020 knappt 75 procent 
(SCB, 2021k). Enligt SCB (2021l) pendlade drygt 2600 in till 
kommunen och knappt 4600 pendlade ut från kommunen för 
under 2020. Enligt SCB (2021l) bodde och arbetade drygt 2400 
i kommunen. Statistik från 2020, enligt Region Skåne (2022a), 
visar att de som pendlar till Bjuvs kommun pendlar främst från 
Helsingborg (1114 st), Åstorp (359 st), Ängelholm (191 st). En stor 
del inpendlare kommer från de angränsande kommunerna, eller 
andra närliggande kommuner. Statistik från 2020, enligt Region 
Skåne (2022a), visar att de som pendlar från Bjuvs kommun pendlar 
främst till Helsingborg (2538 st), Åstorp (438 st), Ängelholm (294 
st), Malmö (238 st). En stor del utpendlare åker till de angränsande 
kommunerna, eller andra närliggande kommuner eller 
gränspendlare till Danmark (Region Skåne, 2022a). 

Under det gångna året har drygt femtonhundra nya arbetstillfällen 
tillkommit inom kommunen. Det motsvarar en procentuell 
ökning på cirka 30 procent. Uppgifter om dessa arbetstillfällen har 
inhämtats direkt från näringsidkare och inte från SCB. Statistiken 
för arbetsmarknaden släpar i detta sammanhang efter. Effekterna 
av att antalet arbetstillfällen inom kommunen har ökat med upp 
mot en tredjedel, jämfört med statistik från 2020, och dess betydelse 
för behovet av bostäder inom kommunen är i detta skede en aning 
svårbedömda. Man kan visserligen konstatera att, enligt uppgifter 
från näringsidkare, att antalet inpendlare (dagbefolkningen) har 
ökat. Enligt statistiken från SCB (2021p) pendlade 66 procent ut från 
Bjuvs kommun för arbete. Antar man att dagens förhållande mellan 
dag- och nattbefolkning i Bjuvs kommun gäller även framgent och 
specifikt för den utveckling som skett under det gångna året finns 
idag ett behov om cirka 400 nya bostäder. 

Kommunen kan efter samtal och intervjuer med representanter 
för näringslivet konstatera att det tycks finnas en regional brist 
på arbetskraft som skapar långa transporter in till regionen 
från andra delar av Skåne. Många arbetsresor sker idag med bil 
på exempelvis E6. Bjuv bidrar med arbetskraft till framförallt 
Helsingborg. I kommunens närområde sker etablering av många 
nya arbetsplatser, framförallt i Helsingborg, Landskrona och 
Ängelholm. Här finns en stor potential att i nära geografisk 
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anslutning till de större verksamhetsområdena etablera nya hushåll 
som kan pendla med cykel eller bil. Enligt Tillväxtanalys (2012) 
resonemang om rummets betydelse för både hållbar utveckling 
och tillväxt kan man resonera kring olika arbetsresors längd. I ett 
sådant resonemang kan man lyfta fram fördelarna med kortare 
sträckor som främst sker mellan Bjuv och Helsingborg men även 
Åstorp och Ängelholm. Längre sträckor, avseende arbetsresor med 
bil, kan i samma sammanhang ses som negativa i jämförelse om 
de sker till Malmö-Lund. Givetvis är kollektiva färdmedel och andra 
hållbara transporter att föredra. Fördjupas resonemanget ytterligare 
avseende tillväxt och hållbarhet samt bostadsmarknad och 
arbetsmarknad är det möjligt att jämföra dag- och nattbefolkning, 
det vill säga mellan inpendling och utpendling. Enligt SCB (2021p) 
pendlar 66 procent av arbetskraften i Bjuvs kommun ut från 
kommunen för arbete (SCB, 2021p). 

Kommunen identifierar i och med detta en potentiell brist utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. Ses detta i ljuset med att det har tillkommit 
ett stort antal nya arbetsplatser inom kommunen med en trolig 
större inpendling till följd, utan att andelen som bor i kommunen 
ökar, blir bristen tydligare. Kommunen anser att det viktigt med 
en balans mellan dag- och nattbefolkningen. Kommunen har 
identifierat en potentiell risk/brist i och med minskad andel som 
bor och arbetar i kommunen. Det är viktigt för en fungerande 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning att denna andel inte blir 
för låg. I likhet med att det utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv 
finns ett behov av insatser för att höja sysselsättningsgraden och 
sänka arbetslösheten kan det komma att krävas insatser för att öka 
andelen lokal arbetskraft.

Scenario för arbetsmarknad 2022-2040 

Scenario för arbetsmarknad 2022-2040 visar härigenom 
den pågående och planerad utveckling avseende 
verksamhetsetableringar och näringsliv i Bjuvs kommun. 
Kommunen har historiskt haft ett relativt stabilt antal arbetstillfällen 
på runt 4500 bortsett från den tydliga nedgången efter 
nedläggningen av Findus, se tabellen nedan. I Bjuvs kommun sker 
en pågående förändring där det i närtid har tillkommit många nya 
arbetstillfällen. Denna positiva utveckling tycks även fortlöpa under 
kommande år. På kort tid har det skett en utveckling med dryga 
1500 nya arbetstillfällen och om pågående byggnation (som är tänkt 
att inhysa ytterligare arbetstillfällen) slutförs, beräknas ytterligare 
hundratals arbetstillfällen tillskapas. 
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Figur 17, redovisar Scenario för arbetsmarknad i Bjuvs kommun 2020–2040 (Bjuvs kommun) 

Scenario för arbetsmarknad i Bjuvs kommun 2020–2040

Realiseras pågående och planerad utveckling avseende 
verksamhetsetableringar och näringsliv i Bjuvs kommun, skulle det 
kunna innebära att antalet arbetstillfällen fördubblas från 2020 års 
nivå på 5023 förvärvsarbetande i kommunen till drygt 10 000 till år 
2040. Se detta scenario i figur 17 nedan. Ytterligare konsekvenser 
skulle kunna vara att efterfrågan på bostäder ökar i Bjuvs kommun, 
vilket på sikt kan innebära att kommunen kommer att behöva 
revidera sin planering för bostäder. Andra tänkbara konsekvenser 
skulle kunna vara ett ökat inpendlande till kommunen för 
förvärvsarbete, från arbetsmarknadsregionen. Boverket (2021a) 
som tagit fram beräkningar avseende byggbehovet i Sverige 
skriver att FA-regioner, som är arbetsmarknadsregioner, definieras 
utifrån kriteriet att det ska vara möjligt att både bo och arbeta inom 
regionen. Detta kan utläsas som att Boverket i sin analys jämställer 
en bostadsmarknad med en arbetsmarknad (Boverket, 2021a).

Kommunen bedömer att minst 50% av arbetsplatserna inom 
kommungränsen behöver bemannas av personer som bor i 
kommunen för att företag ska få en hållbar kompetensförsörjning. 
Mål: lokal arbetskraft – 50%
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Bjuvs kommuns demografiska utveckling 

Sambanden mellan befolkningsutveckling, bostadsbyggande 
och sysselsättning är tydliga i industrikommunen Bjuv och 
kommunens befolkning följer med något års fördröjning den 
svenska ekonomins konjunkturcykler. Befolkningen ökade under 
1960-talet och 1970-talet till nästan vad den är idag, nära 15000 
invånare 1979, i kraft av den då också ökande sysselsättningen i 
kommunens större industriföretag. Befolkningen minskade igen 
under 1980-talet med något års fördröjning efter den ekonomiska 
krisen (olje-, stål- och varvskrisen) i slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet för att 1987 åter börja stiga, dock inte till 
nivån från 1979. Innan 1991 års stora fastighetskris med två års 
fördröjning från 1993 resulterade i en ny folkminskning som 
pågick till 2001. Under dessa år gjordes mycket begränsade nya 
investeringar i bostäder i Sverige. IT-kraschen 2002 påverkade 
inte befolkningskurvan märkbart, medan den internationella 
bankkrisen 2008 endast resulterade i en utplanande kurva. Bjuvs 
kommun har under 2000-talet haft en befolkningsökning, bortsett 
från nyss nämnd utplanande kurva. Mellan år 2001 och år 2021, det 
vill säga under de senaste tjugo åren, har folkmängden ökat med 
2018 personer, vilket innebär en ökning med i snitt 109 personer 
per år (SCB, 2022b).

Figur 17, redovisar Folkmängden i Bjuvs kommun 1950-2021  (SCB, 2022b)

Folkmängden i Bjuvs kommun 1950-2021 



34

Version 2022-05-23

Befolkningspyramider kan nyttjas för att på enkelt sätt visualisera 
åldersstrukturen. I figur 20 nedan visas befolkningen år 2021 och 
i figur 18 visas befolkningen år 2001. Pyramiderna skiljer sig åt. 
Vid en första anblick går det relativt lätt att urskilja att det har skett 
en befolkningsökning i Bjuvs kommun under de senaste 20 åren, 
precis som konstaterats enligt ovan. Befolkningen år 2021 är mer 
jämnt fördelad avseende ålder jämfört med år 2001. Pyramiden år 
2021 är dessutom tjockare i både botten och toppen, vilket innebär 
att antalet unga och äldre har ökat sedan år 2001. 

Figur 18, redovisar folkmängd 2001 i Bjuvs kommun efter ålder och kön (SCB, 2022c)

Folkmängden i Bjuvs kommun 2001 

Figur 19, redovisar befolkningsstatistik antal personer efter region, förändringar, period, kön och år 
(SCB, 2022d)

Befolkningsutveckling 2001-2021 
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Folkmängden i Bjuvs kommun 2001 

Befolkningsutveckling 2001-2021 

Figur 20, redovisar folkmängd 2021 i Bjuvs kommun efter ålder och kön (SCB, 2022c)

Folkmängden i Bjuvs kommun 2021 

Under de senaste 20 åren har antalet in- och utflyttade i 
kommunen ökat. I början av 2000-talet rörde sig antalet in- och 
utflyttade i kommunen om drygt 800 personer för respektive 
förändringskomponent. År 2021 var siffran runt 1450 personer, 
återigen för respektive komponent. Även om flyttnetto (antalet 
inflyttade minus utflyttade) har varierat under de senaste tjugo 
åren med ömsom negativa och ömsom positiva siffror pekar 
trenden på en positiv utveckling. Antalet inflyttade tycks med andra 
ord bli fler än antalet utflyttade över tid. Sammantaget kan man 
utifrån ovanstående förändringskomponenter se att det sker en 
befolkningsutveckling som pekar på en ökning av antalet invånare i 
Bjuvs kommun. 

I figur 21, nedan, kan man se att folkökningen i Bjuvs kommun 
har varierat under de senaste 20 åren. Trenden pekar också på 
en positiv utveckling med fler kommuninvånare genom högre 
folkökning enligt SCB (2022d).
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Figur 21, redovisar förändringar avseende antal personer i Bjuvs kommun mellan 2001 och 2021 (SCB, 
2022d) 

2001                                                                                                                                  2021                                                  

Folkökning 2001-2021

Under 2021 ökade, enligt Bjuvs kommun & Statisticon (2022a & 
2022b), folkmängden i Bjuvs kommun med 145 personer, från 15 
697 till 15 842 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var 
ett flyttnetto på 120 personer och ett födelsenetto på 12 personer. 
Under året flyttade 1 504 personer till Bjuv, vilket var fler än 2020. 
Antalet personer som flyttade från kommunen minskade med 33 
personer jämfört med året innan, från 1 417 till 1 384. Flyttnettot 
(antalet inflyttade minus utflyttade) under 2021 var således 
120 personer. Det föddes 165 barn under 2021, 2 fler än 2020. 
Antalet personer som avled var 153 vilket är 6 färre än året innan. 
Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) 
under året på 12 personer (Bjuvs kommun & Statisticon, 2022a & 
2022b). 

Utöver pandemins effekter pågår, enligt Bjuvs kommun & 
Statisticon (2022a & 2022b), två större demografiska förändringar 
som påverkar befolkningsutvecklingen. För det första befinner 
sig allt fler i den stora 40-talistgenerationen i en ålder över 80 
år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där 
behovet av stöd och service ökar. För det andra befinner sig 
den stora barnkullen som föddes kring 1990 i förvärvsaktiv och 
barnafödande ålder. Denna grupp flyttar från städer med universitet 
och högskolor, en del tillbaka till sin hemkommun. För bland 
annat arbets-och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och 
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omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger 
effekter för den kommunala verksamheten (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a & 2022b).

Folkmängdens åldersstruktur

Antal personer i varje ålder per 1000 invånare år 2021. Jämförelse 
med riket. I diagrammet visas befolkningsstrukturen i kommunen 
och i riket. Den anger hur stor andel varje åldersgrupp utgör av 
hela folkmängden, uttryckt i promille. Som exempel kan nämnas 
att åldern 12 år är den enskilt största åldersgruppen i kommunen 
och utgör 15 promille av hela folkmängden år 2021. I de delar som 
kommunens åldersstruktur avviker från rikets så innebär detta att 
kommunen har relativt fler eller färre invånare i den åldern än vad 
som finns i riket

Figur 22, redovisar befolkningsstruktur i Bjuvs kommun och riket 2021 (Bjuvs kommun & Statisticon, 
2022a & 2022b).

Folkmängden i Bjuvs kommun 2021 
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Flyttarna och åldersstrukturen

Skillnad i antalet in- och utflyttade invånare i olika åldrar. 
Genomsnitt för perioden 2019-2021. Figur 23 visar effekten av in- 
och utflyttningen på åldersstrukturen. Staplarna visar flyttnettot, 
dvs. vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar på grund 
av flyttningar. Nettot har beräknats som skillnaden mellan antalet 
inflyttade och utflyttade i diagrammet ovan. Ett negativt värde 
betyder att fler flyttar från kommunen än till kommunen i den 
åldern. För att få en mer representativ bild av flyttningarna har ett 
genomsnitt för de tre senaste åren beräknats (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a & 2022b).

Figur 23, redovisar genomsnittligt flyttnetto per ålder för åren 2019 – 2021 (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a & 2022b).

Genomsnittligt flyttnetto per ålder för åren 2019 - 2021

Invånarnas benägenhet att flytta 

Andelen invånare i olika åldrar som flyttar från kommunen. 
Genomsnitt för perioden 2019-2021. Jämförelse med riket. 
Flyttbenägenheten visar på sannolikheten att en person i en viss 
ålder flyttar från kommunen. I kommunen har 20-åringarna den 
högsta flyttbenägenheten med 0,3. Detta innebär att 30 procent 
av alla 20- åringar under ett givet år flyttar från kommunen (Bjuvs 
kommun & Statisticon, 2022a & 2022b).
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Figur 24, redovisar flyttbenägenhet för Bjuvs kommun och riket (Bjuvs kommun & Statisticon, 2022a 
& 2022b).

Flyttbenägenhet

Kommunens prognostiserade befolkningsutveckling 2022 – 
2040 

Bjuvs kommun tar fram befolkningsprognoser varje år. I samband 
med prognosen inför framställan av föreliggande dokument 
samt i arbetet med ny kommunövergripande översiktsplan 
har framskrivningar av befolkningsutvecklingen gjorts. Detta 
för att matcha planeringshorisonten för den kommande nya 
kommunövergripande översiktsplanen. 

Kommunen har låtit ta fram två olika typer av prognoser för 
perioden 2022 – 2040. Befolkningen i Bjuvs kommun förväntas 
öka. Det visar både den trendbaserade prognosen och den 
byggbaserade prognosen. Mer om prognoserna går att läsa i (Bjuvs 
kommun & Statisticon, 2022a) och (Bjuvs kommun & Statisticon, 
2022b).

Region Skånes (Region Skåne, 2021) och Statistiska centralbyråns 
(SCB, 2021o) prognoser för Bjuvs kommun jämförs i figur 25 
nedan med kommunens prognoser. Noterbart är att befolkningen 
i Bjuvs kommun förväntas öka i alla prognoser. Störst ökning 
återfinns i kommunens två prognoser. Studeras prognoserna lite 
närmre kan man konstatera att det faktiska utfallet för år 2021 med 
folkmängden 15 842 personer i Bjuvs kommun de facto redan 



40

Version 2022-05-23

överstiger Region Skånes (Region Skåne, 2021) och Statistiska 
centralbyråns (SCB, 2021o) prognoser. Studeras SCB (2021o) 
prognos kommer inte Bjuvs kommun nå den folkmängd, 15 842, 
som kommunen hade år 2021 förrän under 2031. Studeras Region 
Skånes (2021) prognos uppnås kommunens folkmängd om 15 842 
först under 2024. 

Figur 25, redovisar kommunens prognostiserade befolkningsutveckling 2022 – 2040 enligt (Bjuvs 
kommun & Statisticon, 2022a), (Bjuvs kommun & Statisticon, 2022b), (Region Skåne, 2021) och (SCB, 
2021o)

Prognostiserad folkmängd för Bjuvs kommun

Studeras prognoserna Bjuvs kommun & Statisticon (2022a) och 
(2022b) närmre kan man konstatera att de utgår från faktiskt 
invånarantal 2021. Bjuvs kommun har enligt Bjuvs kommun & 
Statisticon (2022a) och (2022b) något högre försörjningsbörda 
än riket och enligt prognosperioden kommer denna utveckling 
alltjämt att bestå. Försörjningsbörda är ett demografiskt mått 
som visar på relationen mellan antalet personer som behöver bli 
försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. 
Uttrycket beskriver hur många personer, en person i yrkesverksam 
ålder måste försörja förutom sig själv. Försörjningsbördan kan delas 
upp i två delar, en del från barn och ungdomar (0-19 år) och en del 
från äldre (65+).

Demografiska effekter som kan utrönas, enligt Bjuvs kommun 
& Statisticon (2022a) och (2022b), är att genomsnittsåldern inte 
kommer att följa rikets förväntade ökning. Genomsnittsåldern i 
kommunen är ett år lägre än i riket år 2021. Vid prognosperiodens 
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slut är snittåldern tre respektive fyra år lägre. Kommunens ökande 
befolkning, något ökande försörjningsbörda och något ökande 
genomsnittsålder tycks indikera på vilket mönster befolkningen 
förväntas öka. Enligt Bjuvs kommun & Statisticon (2022a) och 
(2022b) kommer Bjuvs kommuns befolkning att öka i nästan alla 
åldersgrupper. Vissa åldersgrupper tycks dock ha en större ökning 
än andra. Åldersgrupperna 0-9 år och 65-79 år har en hög ökning 
samt även åldrarna 25-44 år. Enligt prognoserna, Bjuvs kommun 
& Statisticon (2022a) och (2022b), förväntas antalet flyttningar att 
öka under perioden, både i antal inflyttningar och utflyttningar. 
Flyttnettot är högre än dagens nivåer och tros ligga på en positiv 
trend. Antalet barn som föds och antalet personer som avlider 
beräknas få något högre nivåer under perioden, där antalet som 
föds överstiger antalet avlidna. Sammantaget kan man utifrån 
ovanstående förändringskomponenter, enligt Bjuvs kommun & 
Statisticon (2022a) och (2022b), visar prognoserna på att det sker en 
befolkningsutveckling som pekar på en ökning av antalet invånare 
i Bjuvs kommun under perioden 2022 – 2040 (Bjuvs kommun & 
Statisticon (2022a) och (2022b)). 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån Bjuvs kommun & Statisticon 
(2022a) och (2022b), konstatera att det finns ett behov av fler 
bostäder för personer i olika åldrar.

Scenario för bostadsbyggnation 2022-2040

Framtagande av prognoser är, generellt sett, behäftad med en 
grad av osäkerhet. Bostadsbyggande och invandring är några 
osäkerhetsfaktorer som har stor påverkan på prognosen. Därtill 
är prognosen mer osäker ju längre fram i tiden man ser. Eftersom 
kommunen planerar för områden med nya bostäder styrs 
prognosutfallet i hög grad av utbyggnadstakt och omfattning. 
Kommunens befolkningsprognos tar således hänsyn till 
kommunens planerade bostadsbyggande avseende utbyggnadstakt 
och omfattning. Denna typ av prognos kallas för byggbaserad 
prognos eller som överskriften ovan redogör för, nämligen 
scenario för bostadsbyggnation 2022-2040. Enligt vårt scenario 
(byggbaserade prognos) planeras knappt 2500 (2488) bostäder och i 
snitt 130 bostäder per år under prognosperioden (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a). 

Antalet planerade bostäder är högre än vad som byggts per år, 
under de senaste 30 åren. Den byggbaserade prognosen anger 
även högre antal bostäder per år i Bjuvs kommun än Länsstyrelsens 
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Figur 26, redovisar Scenario för bostadsbyggnation i Bjuvs kommun 2020–2040 (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a)

Scenario för bostadsbyggnation i Bjuvs kommun 
2020–2040

bedömning, beroende på analysmetod, om cirka 45-48 bostäder 
per år mellan åren 2014-2030 (Länsstyrelsen Skåne, 2015). 
Länsstyrelsens prognos är snart sju år gammal. Eftersom Bjuvs 
kommuns prognos för bostadsbyggnation 2022-2040 utgår från 
faktiskt invånarantal 2021 och samtidigt tar hänsyn till planerat 
bostadsbyggande (pågående och framtida detaljplanering och typ 
av bebyggelse som väntas tillkomma), bedömer kommunen denna 
prognos som den bästa utgångspunkten för bedömning av behovet 
av nya bostäder i kommunen.

Under de senaste årens låga byggtakt har det etablerats ett 
underskott av bostäder och nyproduktionen av bostäder har inte 
nått upp till de nivåer som redogörs för i de bedömningar enligt 
Länsstyrelsen Skåne (2015) och Region Skåne (2020a) vilket återges 
i Boverket (2021b). Om scenario för arbetsmarknaden realiseras 
är det inte otänkbart att ett större antal sysselsättningstillfällen på 
den lokala arbetsmarknaden kan generera synergier på den lokala 
bostadsmarknaden, i form av ökad efterfrågan på bostäder. Detta 
talar för ett ökat bostadsbyggande jämfört med de senaste årens 
låga byggtakt men även en uppväxling av antal bostäder per år i 
enlighet med vårt scenario för bostadsbyggande 2022-2040.  

Antalet personer som bor i Bjuvs kommun kommer att öka 
enligt vårt scenario för bostadsbyggande 2022-2040. Enligt vårt 
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scenario kommer Bjuvs befolkning öka med knappt 4800. Nedan 
visualiseras den prognostiserade befolkningspyramiden avseende 
år 2040, se figur 27.
I slutet av år 2021 bodde 15842 personer i Bjuvs kommun och 
under år 2022 beräknas folkmängden vara omkring 16 100 

Figur 27, redovisar scenario för bostadsbyggnation i Bjuvs kommun 2020–2040 (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a)

Befolkningspyramid prognos 2040

personer. Vid utgången av år 2040 pekar den byggbaserade 
prognosen på att folkmängden i Bjuvs kommun kommer uppgå 
till drygt 20 600 personer. Under åren 2022 – 2040 kommer 
befolkningsutvecklingen, utifrån rådande scenario, ligga över 
en procent eller närmre preciserat 1,4 % (se figur 28 nedan). Det 
motsvarar, beräknat från medelvärde, ungefär 250 invånare.  

Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 209 personer per år och 
födelsenettot 43 personer per år. Totalt ger detta en förändring 
med 252 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i 
genomsnitt 1 794 personer per år medan antalet utflyttade 
skattas till 1 585 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 209 
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Figur 28, redovisar scenario för bostadsbyggnation i Bjuvs kommun 2020–2040 (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a)

2022 2040

Prognostiserad befolkningsutveckling 2022-2040

personer för varje år under 2022-2040. Antalet barn som föds 
förväntas vara 204 per år i genomsnitt under perioden 2022-2040 
medan antalet avlidna skattas till 161 personer. Detta medför en 
befolkningsförändringmed 43 personer per år (Bjuvs kommun & 
Statisticon, 2022a).
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Sammanfattande diskussion och slutsatser

Prisutvecklingen för bostäder i kommunen är positiv. Bjuvs 
kommun återfinns inom en expansiv region med en positiv 
befolkningsutveckling. Det finns ett regionalt och lokalt underskott 
av bostäder. Utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv finns ett 
behov av insatser för att hantera detta underskott av bostäder. 
Inom FA-regionen (Malmö-Lund) sker en positiv utveckling 
avseende etablering av nya arbetsplatser. Många av dessa återfinns 
i kommunens närområde eller i kommunen. Effekterna av att 
antalet arbetstillfällen inom kommunen och dess närområde har 
ökat kan komma att påverka efterfrågan på bostäder i kommunen. 
Bjuvs kommun är en pendlingskommun. Enligt statistik från 
2020 hade Bjuvs kommun en större utpendling än inpendling av 
förvärvsarbetande. Pendlingsströmmen är störst till Helsingborg 
följt av Åstorp och Ängelholm. Kommunens bedömning, utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv, är att det kan komma att krävas insatser 
för att öka andelen lokal arbetskraft. Detta kan tänkas ske genom 
nybyggnation av bostäder. 

Både den yngre och äldre befolkningen har ökat i kommunen 
senaste 10 åren, trots detta har kommunen en något yngre 
befolkning än Skåne och riket. Den yngre och äldre befolkningen 
kommer att öka ytterligare under kommande år, vilket bland 
annat kommer ställa krav på kommunens äldrevård så väl som 
tillgängligheten på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen 
delar regionens bedömning avseende småhusens centrala roll för 
att gynna rörligheten på bostadsmarknaden. Lämpliga insatser för 
att förbättra hushållens möjligheter att hyra eller köpa bostäder i 
Skåne bör helt enkelt utgå från åtgärder som gynnar nyproduktion 
av småhus. Trångboddheten för hushåll i familjebildande ålder 
eller hushåll med barnfamiljer kan gynnas av nyss nämnda 
insatser. Majoriteten av bostäderna i kommunen är småhus med 
äganderätt, ungefär en femtedel är lägenheter i flerbostadshus. De 
vanligast förekommande hushållen i Bjuvs kommun är en- eller 
tvåpersonshushåll. Småhus med äganderätt är den vanligaste 
boendeformen för alla hushållsstorlekar i kommunen. Det bor fler 
människor per hushåll i Bjuvs kommun än både Skåne och riket. 
Sammanboende hushåll har en starkare ekonomi än ensamstående 
hushåll. Lägst disponibel inkomst har ensamstående kvinnor över 
65 år. Bjuvs kommun har större andel av befolkningen som bor i 
områden med socioekonomiska utmaningar än befolkningen i 
Skåne. Insatser genom bland annat samverkan mellan olika aktörer 
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för att åstadkomma en förändring är centrala i detta sammanhang. 
Det finns en generell brist på hyreslägenheter i kommunen. Det 
finns även brist på lägenheter i flerbostadshus. Bjuvs kommun 
har lägre hyresnivå jämfört med Skåne och riket. Majoriteten av 
flerbostadshusen byggdes under 50- och 60-talet, vilket talar 
för en potentiell risk för en underhållsskuld i hyresbeståndet. 
Lämpliga insatser är att både rusta upp befintligt bestånd och 
samtidigt förnya det. Det kommunala bostadsbolaget förvaltar 
majoriteten av hyresrätterna och är ett viktigt verktyg i kommunens 
bostadsförsörjning. Majoriteten av småhusen i Bjuvs kommun är 
byggda för drygt 40 år sedan varav merparten av dessa byggdes 
före 1930. Detta talar för en potentiell risk för en underhållsskuld 
i beståndet av småhus. Lämpliga insatser är att både rusta upp 
befintligt bestånd och samtidigt förnya det. Varierande hustyper 
och upplåtelseformer kan bli en viktig faktor för att öka rörligheten 
på bostadsmarknaden, för att även de med lägre betalningsförmåga 
ska kunna efterfråga bostäder. Kommunen bedömer att 
nybyggnation av bostäder är en viktig insats för att motverka 
segregation. Under den senaste åttaårsperioden har Bjuvs kommun 
byggt färre bostäder än Länsstyrelsens bedömning om byggbehov, 
Kommunen bedömer att det finns ett uppdämt behov av bostäder 
till följd av detta. Till följd av denna, för kommunens mått mätt, 
omfattande bostadsbrist gör kommunen bedömningen att det 
uppdämda behovet, i dagsläget, uppgår till mellan 750 och 1000 
bostäder inom de förestående fyra åren. Bjuvs kommun planerar att 
bygga fler bostäder i snitt mellan 2022 och 2040 än Länsstyrelsens 
behovsbedömning. Planeringen, på kort sikt, täcker förvisso inte in 
det behov som noterats för de kommande fyra åren. Planer och mål 
bör anpassas till nuvarande organisation.. 

Grupp Status - brist Behov Bostadstyp

Äldre (65-79 år)

Det finns en brist på tillgängliga 
platser inom särskilt boende och 
kategoriboende.

Antagande: Flera av 
ensamhushållen i villa är i 
gruppen 65+. Det har under lång 
tid saknats nyproduktion av 
marklägenheter som efterfrågas

Vårdbehov 1,1 %
25 platser i särskilt boende (oförändrat)

Det bedöms finnas en ackumulerad 
efterfrågan/potential som skapat ett behov av 
motsvarande 300 enheter
(andrahandsmarknaden har ett behov av 
villorna)

Viss andel kategoriboende behövs om ca 100

Senior/trygghetsboende

Nyproducerad 
marklägenhet (kedje/
radhus) ägar/hyres eller brf

Äldre (80+)
5,9% Vårdbehov 15%

137 platser (+34)
Nya säboplatser

Ungdomar

Saknas boende, flyttningsbenägen 
grupp
hyresrätter

Ja
10-30 lgh

Fler hyresmöjligheter 
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Grupp Status - brist Behov Bostadstyp

Hushåll 
med svag 
socioekonomi

Hushåll med låg årsinkomst, ca 
100 hushåll

Behov av lägenheter? 
25 lgh prova på 
Större lägenheter i hyreslägenheter typ 
bostad först. Löser viss trångboddhet. 
100 nya större lgh

Större lägenheter i 
hyreslägenheter

Barnfamiljer

Uppskattat antal barnfamiljer
Trångboddhet.
Studiesvaga miljöer får problem 
med läxläsning mm

Satsning på småhus
400 nya lgh, Genom nyproduktion och 
flyttkedjor. 
(matchas i princip mot nyproduktion för 
seniorer)

Begagnade småhus 
Lågprissegment

Ensamhushåll 
med barn

En grupp människor som vid 
skilsmässor el dyl efterfrågar 
lägenheter med plats för barn, 
Här finns en brist på större 
hyreslägenheter med 
rimlig prisbild. Bristen på 
bostadsmarknaden skapar 
inlåsningseffekter.

Vid skilsmässa är det viktigt att 
lägenheter finns vid samma skola

Denna grupp har behov av att det tillförs 
enheter i lägenhetsbeståndet om ca xxx

Del av det ackumulerade brist av 
hyreslägenheter. Om ca 20

Tveksamt om ett småhus är en lämplig 
lösning i äganderätt.

Behov av hyresbostäder vid varje 
skolupptagningsområde (alternativt 
bussförbindelser)

Behov av hyreslägenheter i Ekeby/Billesholm

Billig stor lägenhet

Hyresrätten oavsett 
boendeform

Flykting-
mottagande

Kommunen har ett generellt 
fördelningsnyckel 10 samt
Ny andel om 95
Tidigare var löstes behovet inom 
HVB ensamkommande män.
Behovsbilden har förändrats
Kvotflyktigsystemet – 10 
Bosättningslagen 
Rosentorp blir en typ av boende 
likvärdigt blockförhyrning ca 25.
Lägenheter till dessa 70 platser 
innebär ett behov på ca 7-12 
enheter.

Behöver frigöras lägenheter (eller tillkomma 
lägenheter)

På sikt antar kommunen att vi behöver 
tillföra10 lägenheter per år för att frigöra 
befintliga bostadsenheter i beståndet.

Ca 40

Lägenheter som tillförs 
genom social klausul

Särskilda behov LSS mm

Generellt 
ackumulerat 
behov pga 
uteblivet 
byggande

Enligt gamla öp mm skulle 
kommunen ha producerat ca 35 
per år 2006-2016 och ca 90-100 
per år 2016-2021

Behovet som orsakas av att det inte har 
byggts ca 700 planerade bostäder är ca: 500 
bostäder

Nya 
verksamhets-
etableringar

Satsningar inom programperioden 
om ca 2000 ny arbetstillfällen. 
50% bör kunna vara bosatta inom 
kommunen

Generell brist på alla former 
av boenden. Stor potential i att 
hela familjer flyttar hit med fler 
familjemedlemmar- brist på större 
lägenheter 
Hållbar utveckling för 
arbetsmarknadens behov

Brist på ca 1000 bostäder Allt möjligt.
Tyngdpunkten äganderätt 
och brf
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Utifrån detta underlag, inklusive referenser, föreslås 
härigenom följande sex mål som tänkbara i kommande 
bostadsförsörjningsprogram: 
1. 450 bostäder på fyra år inom planperioden 2022–2026
2. AB Bjuvsbostäder ska bygga cirka 100 bostäder på fyra år 
 inom planperioden 2022–2026
3. 2500 bostäder till 2040
4. Varierat bostadsbyggande i alla kommundelar
5. Ökad andel hushåll med godtagbar boendemiljö
6. Kommunen ska främja byggnation av trygghetsboende och
 seniorboende 
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Inledning

Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla 
kommuner ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ha antagna riktlinjer som visar hur 
kommunen planerar för bostadsförsörjning. Planeringen ska 
syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de som 
lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag 
för planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende 
det allmänna intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun 
håller på att ta fram en kommunövergripande översiktsplan 
och som i ett led i detta arbete är ambitionen att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt framtagande 
av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning 
för bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla 
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt 
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av betydelse 
för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en 
analys av bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i 
kommunen. Vidare föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Vid framtagandet ska samråd ske med länsstyrelsen, 
berörda kommuner, samt andra regionala organ.

Syfte 

De riktlinjer som presenteras i detta program syftar till att:

- utgöra ett underlag för översiktlig planering och i 
 framtagandet av översiktliga planeringsstrategier
- nyttjas som stöd vid framtagande av detaljplaner, 
- utgöra ett underlag för beslut som rör bostadsfrågor i 
 kommunala verksamheter.
- Säkerställa/möjliggöra att alla invånare lever i goda bostäder 
 och boendemiljöer.
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Användning och utgångspunkter

Detta program är inte att betrakta som en enskild sektorsfråga. 
Olika områden såsom exempelvis fysisk planering, arbetsmarknad 
och näringsliv, markpolitik, miljö- och klimatfrågor, social 
hållbarhet, finansiering, etcetera omfattas. Bostadsfrågan utgör 
en väsentlig del av samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen 
har konsekvenser för och påverkas av planeringen för flera andra 
sektorer i samhället. Även andra kommuners planering kan påverka 
och påverkas på såväl lokal som regional och nationell nivå. I kort 
krävs en samordning på strategiskt plan mellan olika aktörer med 
olika ansvarsområden. 

I Bjuvs kommun utgör detta program kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Detta program ersätter vid antagande 
gällande ”Bostadsförsörjningsprogram – Bjuvs kommun 2030” 
(antagen 2018) och gäller under fyra år från 2022 till 2026. För 
genomförande och samordning av insatser och åtgärder samt 
uppföljning ansvarar respektive nämnd och förvaltning genom 
årlig verksamhetsplanering. 

Under framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet 
har kunskapsunderlag tagits fram för analys i enlighet med 
lagstiftningens krav som bland annat redovisar nationella och 
regionala mål samt bostadsbestånd, behov och bostadsmarknad i 
kommunen. Kunskapsunderlaget sammanfattas i stycket ”Analys 
och förutsättningar i Bjuvs kommun – en sammanfattning”. 
Bostadsförsörjningsprogrammet tar sin utgångspunkt i 
inriktningsdokumentet ”Bjuv 2040 - utvecklingsstrategi för 
översiktsplanen” samt Bjuvs vision 2030, nationella och regionala 
miljö- och folkhälsomål, Agenda 2030 med flera. 

Denna programhandling har varit ute på samråd och därefter 
reviderats. En remissammanställning har upprättats som redogör 
för inkomna synpunkter. Bostadsförsörjningsprogrammet antas i 
kommunfullmäktige. 
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Förutsättningar

Lagar som reglerar kommunens befogenheter och
skyldigheter i bostadsförsörjningen

Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken 
preciseras i tre ramlagar, samt i lagen om kommunens 
bostadsförsörjningsansvar. De tre ramlagarna är:

1. Kommunallagen (SFS 1991:900)
 Kommunen har rätt till att skapa och driva bostadsbolag.

2. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)
 Kommunen har ett ansvar för att tillhandahålla goda bostäder 
 och att enskilda ska få det stöd de behöver. Lagen säger att 
 det ska inrättas särskilda boendeformer för äldre personer 
 med behov av särskilt stöd och bostäder med service för 
 personer som av psykiska, fysiska och andra skäl möter 
 betydande svårigheter i sin livsföring.

3. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
 Kommunen ansvarar för att planlägga sin mark-och 
 vattenanvändning som omfattar hela kommunen. Indirekt 
 ges därmed ett ansvar för att skapa goda boendemiljöer. 
 Syftet med PBL är att gynna en hållbar utveckling för att nästa 
 generation kan ta del av samma resurser och friska miljöer.

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Varje kommun ska genom framtagande av riktlinjer planera 
för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen 
ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer 
upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 
följande uppgifter: 
1.  kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
 bostadsbeståndet, 
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2.  kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och 
3.  hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 
 och regionala mål, planer och program som är av betydelse 
 för bostadsförsörjningen.

 Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
   1. den demografiska utvecklingen,
   2. marknadsförutsättningarna, och
   3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala                   
       bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser 
kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som 
behövs för analysen. Lag (2022:385).

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara 
vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen 
(2010:900).

Analys och förutsättningar i Bjuvs kommun – en 
sammanfattning

Förevarande bostadsförsörjningsprogram bygger på 
underlagsdokumentet ”Analys och förutsättningar i Bjuvs 
kommun”. I kunskapsunderlaget framkommer att kommunens 
bostäder har haft en positiv prisutveckling under de senaste åren 
och att invånarantalet successivt har ökat, en utveckling som 
enligt prognos tycks hålla i sig. Parallellt framhålls ett lokalt och 
regionalt underskott av bostäder, vilket i grova drag innebär i att 
kommunens bostadsbestånd inte lever upp till invånarnas behov 
och önskemål. Vidare tydliggörs en allt starkare etablering av 
nya arbetsplatser i Region Skåne, där en betydande del återfinns 
inom den funktionella arbetsmarknadsregion som Bjuvs 
kommun tillhör. Bostadsmarknaden är nära sammankopplad 
med arbetsmarknaden. Kommunens befolkningsprognos från 
år 2022 visar att Bjuvs kommun har en större utpendling än 
inpendling av förvärvsarbetande, där pendlingsströmmen är störst 
till Helsingborg följt av Åstorp och Ängelholm. Kommunen anser 
att det viktigt med en balans mellan dag- och nattbefolkningen. 
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Kommunen har identifierat en potentiell risk/brist i och med 
minskad andel som bor och arbetar i kommunen. Utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv bedömer kommunen att insatser krävs både 
för att öka andelen lokal arbetskraft och även skapa förutsättningar 
för attraktiva boendemiljöer. 

Under de senaste 10 åren har kommunen haft en 
befolkningsökning. Kommunens demografiska utveckling 
ställer krav på service och lokaler samt tillgängligheten 
på bostadsmarknaden. I kunskapsunderlaget Analys och 
förutsättningar i Bjuvs kommun framhålls vidare vikten av en 
rörlig bostadsmarknad, där nyproduktion av småhus anses vara en 
lämplig insats för att förbättra hushållets möjligheter att hyra eller 
köpa sin bostad. I Bjuvs kommun är den vanligaste boendeformen 
småhus med äganderätt. 

Det vanligast förekommande hushållet, motsvarande en 
knapp tredjedel av alla hushåll, i Bjuvs kommun består av 
enpersonshushåll, vilket följs tätt av hushåll med två personer. 
Samtidigt bor det fler människor per hushåll i Bjuv, jämfört med 
både Skåne och riket, där kommunens trångboddhet främst härleds 
till hushåll med barnfamiljer. Resultaten från kunskapsunderlaget 
pekar även på att sammanboende hushåll har en starkare ekonomi, 
vilket främjar möjligheten att köpa en bostad i kommunen. 
Motsättningsvis har hushåll med ensamstående kvinnor över 65 år 
lägst disponibel inkomst. 

I jämförelse med Skåne kan det konstateras att Bjuvs kommun 
har en större befolkningsandel som är bosatta i socioekonomiskt 
utsatta områden. Tre, av totalt åtta områden i kommunen, 
geografiska områden i Bjuvs kommun sticker ut i detta avseende. 
Jämförs de tre områden som sticker ut i detta avseende med de 
områden som har högst befolkningstäthet är de samma. Dessa 
områden har således en högre koncentration av flerbostadshus 
än övriga fem områden. Ungefär en femtedel av kommunens 
bostäder utgörs av flerbostadshus, bestående av både hyresrätter 
och bostadsrätter, där lejonparten byggdes under 50- och 60-talet. 
Likaså byggdes merparten av kommunens småhus för drygt 
40 år sedan, där en betydande del upprättades före 1930-talet. 
Kommunen bedömer att bostädernas byggår kan innebära en 
potentiell risk, i de fall då de är eftersatta med underhåll, för en 
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underhållsskuld i bostadsbeståndet. Kommunen framhåller även att 
bostadsbristen riskerar att påverka flera olika medborgargrupper.  

Bjuvs kommun menar att upprustning av befintligt bostadsbestånd, 
i kombination med nyproduktion av varierande hustyper och 
upplåtelseformer, är viktiga insatser för att öka rörligheten 
på bostadsmarknaden och för att motverka kommunens 
boendesegregation. Kommunen bedömer att det finns ett uppdämt 
behov av bostäder – en bostadsbrist. Till följd av denna, för 
kommunens mått mätt, omfattande bostadsbrist gör kommunen 
bedömningen att det uppdämda behovet, i dagsläget, uppgår till 
mellan 750 och 1000 bostäder inom de förestående fyra åren. Bjuvs 
kommun planerar att bygga fler bostäder i snitt mellan 2022-2026. 

Planeringen, på kort sikt, täcker förvisso inte in det behov som 
noterats för de kommande fyra åren. Planer och mål bör anpassas 
till nuvarande organisation. 

En variation av hustyper och upplåtelseformer gör det även 
möjligt för hushåll med lägre betalningsförmåga att efterfråga 
en bostad. Vidare framhålls samverkan med olika aktörer som ett 
viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning, däribland det 
kommunala bostadsbolaget som idag förvaltar majoriteten av 
kommunens hyresrätter.
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Kommunens verktyg för bostadsförsörjning 

Kommunen har, med ett flertal verktyg till förfogande, möjligheter 
att driva på och styra inriktningen av den lokala bostadsmarknaden. 
Några exempel på kommunens verktyg för bostadsförsörjning är 
planmonopolet (översikts- och detaljplanering), markägande och 
anvisning av kommunal mark för nya bostäder, allmännyttan, 
bostadsförmedling och socialtjänst. De kommunala verktygen 
för bostadsförsörjningen kräver samverkan och samordning över 
gränser mellan olika nämnder, förvaltningar och bolag. 

Fysisk planering 

Kommunens verktyg avseende fysisk planering är främst 
översiktsplan, detaljplaner och bygglov, vilka styrs genom Plan- 
och bygglag (2010:900) (PBL). I PBL 2 kap. 3 § p 5 behandlas det 
allmänna intresset avseende bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet. 

Det kommunala planmonopolet ger kommunerna ansvar 
för att få tillstånd nya bostäder genom planering av 
kommunens mark- och vattenområden. Översiktsplanen, är ett 
kommunövergripande planeringsdokument som långsiktigt 
redovisar utvecklingsstrategier och planer för kommunen. I 
översiktsplanen anges vilken markanvändning som är aktuell och 
vilka mål som styr kommunens fysiska planering. Översiktsplanen 
ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Bjuvs kommuns översiktsplan antogs 2009 och för 
närvarande pågår framtagande av en ny. I framtagandet av en 
översiktsplan finns flera underlagsmaterial, varav riktlinjer för 
bostadsförsörjning är ett viktigt underlag som svarar på behovet av 
bostäder. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning samspelar 
på sätt med översiktsplanen och där ett talande exempel för 
detta samspel är i fråga om vilket behov och kapacitet som finns 
avseende bostadsbyggande. Översiktsplanen redovisar även var 
och hur bostäder ska planeras med hänsyn till olika intressen. 

I detaljplaner skapas förutsättningar och möjligheter för att nya 
bostäder ska kunna uppkomma. Genom reglering styr kommunen 
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bebyggelsens användning och utformning på hur marken får 
nyttjas i exempelvis volym och höjd. Med en färdig detaljplan 
kan sedan byggherrarna och kommunen exploatera marken. 
Genom detaljplaner görs många avvägningar kring befintliga 
förutsättningar och nya behov. De avvägningar och prioriteringar 
som görs i planarbetet påverkar väsentligen möjligheterna för olika 
typer av bostäder och kostnaderna för att framställa dessa. 

Genom processen för fysisk planering beaktas miljöbalkens krav 
om för att lämplighetspröva ny bebyggelse utifrån eventuell miljö-
och hälsopåverkan.  

Med en god planberedskap ges förutsättningar för kommunen att 
ge möjligheter att leverera byggbar mark efter behov. Kommunen 
ska utifrån mål och ambitioner men även genom en lyhördhet 
mot marknaden våga göra prioriteringar för och mellan olika 
utbyggnadsplaner för att de på bästa sätt ska kunna bli verklighet. 
Med långsiktiga processer och tidiga dialoger kan behov planeras 
och ges de förutsättningar som krävs för att ge goda möjligheter att 
utveckla kommunen efter dess behov och efterfrågan.

Kommunens markinnehav och anvisningar av kommunal mark 
för bostadsbyggande

Kommunens markinnehav i kombination med riktlinjerna för 
markanvisning och exploateringsavtal är ett viktigt verktyg 
för kommunens arbete med bostadsförsörjning. En aktiv och 
strategisk markpolitik för ett långsiktigt ägande och utvecklande 
av kommunens markinnehav är som sagt ett viktigt verktyg 
för att möjliggöra nya bostäder. Kommunens mark är därför 
en viktig förutsättning för bostadsförsörjningen.  Genom 
markanvisningsavtal och exploateringsavtal kan kommunen ställa 
villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis vad 
gäller upplåtelseformer, storlekar och genomförandetid.
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Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar ska varje kommun som ämnar använda 
markanvisning för tilldelning av kommunal mark ha riktlinjer 
för markanvisning antagna av kommunfullmäktige. Vidare 
ska kommunen ha riktlinjer för exploateringsavtal enligt 
plan- och bygglagen som anger utgångpunkter och mål för 
exploateringsavtal. Bjuvs kommuns Riktlinjer för markanvisningar 
antogs av kommunfullmäktige 2016-10-27. 

Kommunalt markinnehav är tillsammans med strategiska köp och 
försäljningar ett av de viktigaste verktygen för kommunen för att 
kunna utvecklas. Det ekonomiska resultatet av kommunens exploa-
teringsverksamhet sätter en ram för hur och när kommunen 
kan använda markinnehavet som ett verktyg för utveckling 
av nya bostäder. Det är väsentligt att kommunen äger mark i 
strategiska lägen och har kapacitet att ta fram detaljplaner, bygga 
ut infrastruktur och genomföra markanvisning. Kommunen kan 
som markägare styra och ställa vissa krav på vad som produceras 
och till vilken kvalité. Med ett eget markinnehav får kommunen 
större frihet att påverka såväl processen och som aktörerna. 
Genom markanvisningar eller försäljning av mark kan kommunen 
aktivt arbeta för att få in fler aktörer för att främja den lokala 
konkurrensen.

Bjuvs kommun äger i dagsläget cirka 640 ha mark till största del 
placerat i och runt kommunens tre tätorter Bjuv, Billesholm och 
Ekeby. Ett flertal privata markägare finns i kommunen med ett fåtal 
större markägare samt kommunens bostadsbolag, Bjuvsbostäder.

Allmännytta

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag ska allmännyttiga bostadsbolag främja 
bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande. I det allmännyttiga syftet ingår ett 
samhällsansvar samtidigt som verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Bjuvs kommunala bostadsaktiebolag är 
AB Bjuvsbostäder. Bjuvsbostäder en central aktör för att bidra till en 
väl fungerande bostadsmarknad och som drivkraft för att uppnå ett 
varierat bostadsbestånd.  
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Bjuvsbostäder äger och förvaltar cirka 800 lägenheter och radhus i 
de tre kommundelarna.  Bolaget ska genom affärsmässiga principer 
och ett hållbart agerande både ekonomiskt och miljömässigt 
arbeta för ett varierat utbud av boende med hyresgästinflytande. 
Bolaget ska främja bostadsförsörjningen genom att utveckla 
boendemiljöer som stöttar en ökad livskvalitet, skapa miljövänliga 
boendemiljöer och ligga i framkant vad gäller digital infrastruktur. 
Bjuvsbostäder ska även på affärsmässiga grunder bistå kommunen 
med en social och kommuntäckande bostadspolitik med hänsyn 
till marknadens långsiktiga efterfrågan. Bjuvsbostäder förmedlar 
idag sina hyresbostäder genom bostadskö. Bjuvsbostäder 
förvaltar även verksamhets och affärslokaler. Bjuvsbostäders 
målsättning de kommande åren är att satsa mer på nyproduktion, 
energibesparingar och förbättrad standard i befintligt bestånd. 
I ägardirektivet (2021) till det kommunala bostadsbolaget AB 
Bjuvsbostäder anges att bolaget ska nyproducera i snitt 25 procent 
av kommunens årligen uppsatta mål för bostadsbyggande, med 
beaktande av övrig nyproduktion.  

Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen, enligt Lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska en 
kommun anordna bostadsförmedling.

Kommunala investeringar

Kommunala investeringar är mycket viktiga för alla 
kommuninvånare och samtidigt i en del fall avgörande för att 
fler bostäder ska komma till stånd. Kommunala investeringar i 
bostäder, skolor, kollektivtrafik, stadsmiljö, gång- och cykelvägar 
med mera ger effekt på bostadsefterfrågan. Det finns ett slags 
ömsesidigt behovsförhållande mellan bostäder och de aspekter 
som nyss räknades upp avseende kommunala investeringar. 
Bjuvs kommuns investeringar uppgår årligen ungefär till 140 
miljoner kronor. Kommunala investeringar kan, genom planering 
för service, infrastruktur med mera, skapa goda förutsättningar 
för bostadsutbyggnad. Kommunen kan skapa stimulans för 
bostadsbyggande samtidigt som kommunen är med och 
finansierar vägar och allmänna platser.
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Lokalförsörjning

Kommunen arbetar på olika sätt med lokalförsörjning för att 
säkerställa framtidens lokalbehov. Kommunens lokalförsörjning 
omfattar allt från skolor och förskolor till annan kommunal 
samhällsservice. Förutom nyss nämnda omfång omfattar även 
kommunens lokalförsörjning olika typer av bostäder för grupper 
som kommunen har särskilt ansvar för. Genom långsiktig och 
strategisk planering arbetar Bjuvs kommun för ändamålsenliga och 
kostnadseffektiva bostäder och lokaler för kommunal verksamhet. 

Teknisk nämnd ansvarar för den operativa delen av 
lokalförsörjningen medan den strategiska delen 
samordnas och utförs av kommunstyrelsens förvaltning.

Socialtjänst

Kommunen har, enligt Socialtjänstlag (2001:453), Lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, särskilt ansvar att tillhandahålla boende för vissa 
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grupper. Dessa grupper kan vara personer med funktionsvariation, äldre som har behov 
av plats på särskilt boende samt hemlösa och anvisade nyanlända. Ytterligare exempel 
är personer utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld där kommunen har 
ansvar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får stöd och 
hjälp vid behov.
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Bjuvs kommuns vision och mål för 
bostadsförsörjningen

Vision 2030

Kommunen vision, Vision 2030 - ’Var med och forma ett helt 
samhälle’ består av 4 byggstenar, jämlikhet i olikhet, puls i 
tryggheten, kraft i nyskapande och nästa generation i fokus. 
Visionen som togs fram 2016 anger kommunens övergripande 
riktning och här går det att utläsa ställningstagande kring 
bostadsförsörjningsfrågorna. 

Bjuvs kommun ska: 
• bygga för människor i rörelse 
• ha varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i 
 livet 
• bygga centrala områden tätare och högre med mellanrum 
 där människor vill vara
• ta ansvar för våra besluts långsiktiga konsekvenser och vara 
 ett föredöme i hållbar utveckling 
• välkomna olikhet och skapa jämlika förutsättningar för alla 

Inriktningsdokument – Bjuv 2040 

Inriktningsdokument Bjuv 2040 (en utvecklingsstrategi för 
översiktsplanen) anger övergripande mål och strategier i, avseende 
den pågående processen med upprättande av förslag till, ny 
kommunövergripande översiktsplan. 

De övergripande mål och strategier som berör utvecklingen 
av Bjuvs kommun arbetas fram i samband med den nu 
pågående processen med upprättande av förslag till en ny 
kommunövergripande översiktsplan. I Bjuv 2040 beskrivs hur 
nationella och regionala miljö- och folkhälsomål samt Agenda 2030 
är viktiga övergripande målsättningar. Bjuv 2040 tar utgångspunkt 
i Bjuvs vision 2030 men även i de utmaningar som Bjuvs kommun 
har identifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen att 
bemöta. Utifrån utmaningarna har tre målbilder med tillhörande 
mål och strategier arbetats fram. Målen och strategierna är 
principiella och ska leda till att visionen uppnås samtidigt som 
utmaningar, hinder och svårigheter hanteras.
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En av  målbilderna berör bostäder specifikt. I 
inriktningsdokumentet Bjuv 2040 presenteras målbilden ”Bjuv som 
boendekommun” med texten: 

”Bjuv 2040 är regionens bästa boendekommun. Vi är fler som 
bor i kommunen, vi är 22 000. Här byggs 2 500 nya bostäder. 
Det byggs olika slags bostäder där människor kan bo som har 
olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. I Bjuv 2040 är 
miljöerna trygga och tillgängliga för alla och där det finns levande 
mötesplatser i alla kommundelar. Vi formar vårt samhälle till en 
helhet för allt som är viktigt här i livet – bostaden, skolan, vännerna, 
arbetet, fritiden mm. Bjuv 2040 formas som boendekommun.” 

Mål för bostäder och insatsområden  

Nedan följer sex mål med konkretiserade insatser, vilka går i linje 
med Bjuvs kommunövergripande vision och syftar till att möta 
kommunens befintliga utmaningar samt framtida demografiska 
utveckling. 

450 bostäder på fyra år inom planperioden 2022–2026

Motivering: Bjuvs kommun ser en stor brist på bostäder som är 
anpassade efter medborgarnas behov och önskemål. Rådande 
bostadsbrist riskerar att motverka rörelse på bostadsmarknaden, 
vilket i sin tur kan försätta medborgargrupper i boendemiljöer som 
inte är anpassade efter hushållets storlek eller betalningsförmåga. 

Insats: 
- Årligen upprätta 100–150 nyproducerade bostäder
- Upprätta markanvisningar 
- Detaljplanera områden med exploateringsmöjligheter 
- Samverka med bostadsförsörjningens olika aktörer 
- Investera i mark, anläggningar, samhällslokaler och 
 infrastruktur genom upprättande av investeringsprojekt
- Årligen upprätta en kommunövergripande 
 lokalförsörjningsplan 
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AB Bjuvsbostäder ska bygga cirka 100 bostäder på fyra år inom 
planperioden 2022–2026

Motivering: För att uppnå en välfungerande bostadsmarknad krävs 
samverkan mellan involverade aktörer, bland andra det kommunala 
bostadsbolaget AB Bjuvsbostäder som idag äger majoriteten 
av kommunens hyreslägenheter. Det är därför av stor vikt att 
kommunen, tillsammans med Bjuvsbostäder, arbetar utifrån en 
gemensam och konkretiserad målsättning. 

Insats: 
- Ta fram en handlingsplan för samverkan tillsammans med 
 AB Bjuvsbostäder

2500 bostäder till 2040

Motivering: Kommunens demografiska utveckling med en på en 
befolkningstillväxt bland likväl yngre som äldre innebär att fler 
bostäder behöver byggas samtidigt som befintligt bostadsbestånd 
rustas upp. Kommunen ser även ett behov av att framöver stärka 
den lokala arbetskraften, vilket återigen ställer krav på en hållbar 
bostadsförsörjning och en välfungerande bostadsmarknad.

Insats: 
- Skapa en välfungerande planberedskap
- Arbeta strategiskt med kommunens markförvärv 
- Utgå ifrån en planeringshorisont och ha en 
 planeringsberedskap fram till år 2040
- Samverka med bostadsförsörjningens olika aktörer 
- Investera i mark, anläggningar, samhällslokaler och 
 infrastruktur genom upprättande av investeringsprojekt
- Arbeta för en strategisk och långsiktig lokalförsörjning
- Hantera kommunens demografiska utveckling med en årlig 
 befolkningsökning över en procent
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Varierat bostadsbyggande i alla kommundelar

Motivering: Kommunens bostadsbestånd består huvudsakligen 
av småhus och med låg andel av hyresrätter och mycket låg 
andel bostadsrätter. Genom att bygga varierande boendemiljöer, 
där både småhus, hyresrätter och bostadsrätter nyproduceras 
och reinvesteras, så skapas boendemiljöer som kan locka olika 
medborgargrupper. Varierande boendemiljöer främjar invånarnas 
flexibilitet och skapar en större möjlighet att bo kvar i kommunen 
trots eventuella förändringar i individens livssituation. Det kan 
även generera en inflyttning till kommunen och motverka 
boendesegregation, då olika socioekonomiska grupper kan bosätta 
sig i samma bostadsområde.
   
Insats: 
- Aktivt styra vilka bostadstyper som planeras vid 
 marktilldelning 
- Skapa varierande och flexibla detaljplaner
- Främja välfungerande samverkansprocesser 
- Verka för att kommunen ska uppnå en geografisk fördelning 
 av bostadsbyggande (80 % i Bjuv och 10 % i Billesholm 
 respektive Ekeby)
- Verka för att det totala bostadsbeståndet får en högre andel 
 kedjehus
- Verka för att det totala bostadsbeståndet får en högre andel 
 bostadsrättslägenheter
- Verka för att det totala bostadsbeståndet får en högre andel 
 flerbostadshus
- Verka för att det totala bostadsbeståndet får en högre andel 3- 
 och 4-rumslägenheter
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Ökad andel hushåll med godtagbar boendemiljö

Motivering: I en regional jämförelse med Skånes kommuner 
har Bjuvs kommun en högre befolkningsandel bosatt i 
socioekonomiskt utsatta områden. Genom att öka medborgarnas 
generella boendestandard och sysselsättningsgrad så stärks 
hushållens ekonomi och därmed individens möjlighet till ett eget 
boende anpassat till dennes behov.

Insats: 
- Reinvestera i befintligt bostadsbestånd
- Investeringar i omgivande närmiljö
- Sociala bostadsåtgärder (fördelning och förtur)
- Verka för att kommuninvånarna ska öka den generella 
 sysselsättningsgraden
- Flyttkedjor viktiga att beakta för att få till en välfungerande 
 bostadsmarknad
- Upprätta större småhus och lägenheter 
- Samverkan mellan olika aktörer

Kommunen ska främja byggnation av trygghetsboende och 
seniorboende

Motivering: Bjuvs befolkningsframskrivning pekar bland annat 
på en ökning av den äldre befolkningen, vilket ställer krav på att 
upprätta anpassade boendeformer. Samtidigt åldras individer på 
olika sätt och behöver därför olika mycket avlastning och stöd. 
Genom att upprätta trygghetsboende och seniorboende, som ett 
komplement till kommunens särskilda boenden, så skapas ett större 
utbud där individen kan välja en boendeform utifrån sina behov 
och önskemål.

Insats: 
- Reservera mark (markpolitik) exploateringsverksamhet
- Upprätta riktlinjer för trygghetsboende
- Upprätta strategier för äldres boende
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Nationella och regionala mål, planer och 
program

Svenska staten sätter spelreglerna för bostadsmarknaden 
genom bostadspolitik och lagstiftning, vilka utgör ramarna för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar. Staten ansvarar således 
för rättsliga samt finansiella förutsättningar och kommunen 
för planering och genomförande. Utöver nämnda aktörer har 
Länsstyrelsen och regionen i uppdrag att stödja kommunerna i sin 
bostadsförsörjning. Byggbolagen har i sin tur ansvar för att bygga 
bostäderna, där bolagets kalkyler avseende risk och lönsamhet 
avgör om och hur mycket som byggs. Kommunen har således ett 
stort inflytande i bostadsförsörjningen, samtidigt som samverkan 
mellan de olika aktörerna krävs för de kommunala insatserna ska få 
effekt och för att bostadsmarknaden ska bli välfungerande.   

Ett exempel är Riksdagens beslut om att avveckla investeringsstödet 
för hyresrätter. Det innebär att byggbolag inte längre kommer 
kunna ansöka om reducerande byggkostnader i utbyte mot lägre 
hyressättning. Hur beslutet påverkar bostadsförsörjningen är ännu 
ovisst. Däremot spekuleras det i att nyproducerade hyresrätter kan 
komma att bli större, få högre hyra och att det byggs färre, som ett 
resultat av att bolagets kalkyler blir svårare att få ihop. 

Nationella mål

Bjuvs kommun har ett antal nationella mål att förhålla sig till inom 
ramen för bostadsförsörjning, där bostadsplaneringen bland annat 
regleras av regeringens jämställdhets- och folkhälsomål, mål för 
integrationspolitiken samt mål för funktionshinderpolitiken. Vidare 
beskriver Agenda 2030 och regeringens budgetproposition från år 
2022 hur konsumenternas efterfrågan och behov ska tillgodoses 
med hänsyn till långsiktig hushållning av naturresurser, samtidigt 
som alla människors goda, motståndskraftiga och hållbara 
livsmiljö ska beaktas. Kommunen ansvarar således för att skapa 
goda och kvalitativa boendemiljöer där utbudet går i linje med 
efterfrågan. Det handlar även om att främja ekonomisk utveckling, 
jämlikhet, trygghet och boendeintegration. Likaså regleras barns 
boendesituation med hjälp av FN:s konvention för barns rättigheter, 
vilken blev svensk lag i januari år 2020. Barnkonventionen 
framhåller vikten av en trygg uppväxtmiljö där barnets frihet och 
jämlikhet sätts i fokus. 
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Regionala planer och program

Kommunens bostadsförsörjning styrs även av regionala 
planer, program och samarbeten. Exempelvis tar Länsstyrelsen 
årligen fram en analys, baserad på resultaten från Boverkets 
bostadsmarknadsenkät samt statistik från SCB, Socialstyrelsen, 
Kronofogden och Region Skåne, som skildrar bostadsmarknaden 
i regionen. I bostadsmarknadsanalysen från år 2021 framhölls 
kommunernas allmännytta samt deras ny- och ombyggnad, 
inköp, försäljning och rivningar. Analysen pekar dels på en 
ökning av det allmännyttiga bostadsbeståndet i Region Skåne 
med 770 lägenheter per år (2015–2020), dels på att ekonomiskt 
svaga grupper (främst nyanlända och ungdomar) fortsatt har det 
svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. I motsvarande analys 
från år 2020, vilken Länsstyrelsen ännu anser var aktuell, framgår 
det att konsumenternas efterfrågan och utbudet av bostäder inte 
riktigt överensstämmer. Det kan exempelvis bero på hushållets 
finansiella ramar, sammansättning samt önskemål om läge, 
storlek och standard. Likaså kan det befintliga bostadsbeståndet 
och bostadsmarknadens rörlighet påverka utfallet. Oberoende av 
anledning så påvisar analysen att flera skånska kommuner upplever 
en brist bostadsbeståndet, i huvudsak vad gäller bostäder för de små 
hushållen och för nyanlända. 

Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtiden togs fram år 
2010 och presenterar ett antal strategier för ett flerkärnigt Skåne, 
vilka lever kvar än idag och vidareutvecklas i den kommande 
Regionplanen. Strategierna syftar primärt till att skapa en enhällig 
syn på samhällsplanering och exploatering i Regionen. 

Region Skånes utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, 
antogs av regionfullmäktige år 2020 och framhåller en gemensam 
målbild för Skåne med utblick mot 2030. Målet är att stärka Skånes 
utveckling kring flerkärnighet inom arbetsmarknaden och som 
bostadsregion. 
De sex visionsmålen är:
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
• Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
• Skåne ska utveckla framtidens välfärd
• Skåne vara globalt attraktivt
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Regionplan för Skåne 2022-2040 är under framtagande och 
förväntas antas under år 2022. Regionplanen samordnar den 
regionala fysiska planeringen och i förslaget till Regionplanen 
framhålls det att ”Regionplaneprocessen ska bidra till att skapa 
grunden för en samhällsutveckling som ger förutsättningar för 
arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor 
ska kunna bo och leva i hela Skåne.” Med hänsyn till ovanstående 
har sex planeringsstrategier tagits fram:
• Utveckla flerkärnighet och stärka samspel mellan stad och 
 land.
• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne.
• Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande 
 livsmiljöer med tillgång till rekreation.
• Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och 
 vattenanvändning.
• Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning.
• Stärka Skånes relationer med omvärlden.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg bygger på ett samarbete mellan de elva 
kommuner som befinner sig i nordvästra hörnet av Skåne. 
Genom samarbetet har en strukturplan tagits fram för att 
stärka kommunernas samverkan och tillsammans formulera 
gemensamma satsningar. År 2013 antogs Strukturplan för Familjen 
Helsingborg som sedan uppdaterades år 2019. Strukturplanen 
innehåller fyra delstrategier Grönstruktur, Infrastruktur och 
kollektivtrafik, Boende och bostadsförsörjning samt Arbete och 
näringsliv. I Strukturplanen betonas bland annat vikten av att nyttja 
vår befintliga infrastruktur på bästa sätt, exempelvis genom att 
utveckla stationsorter och stationslägen som är regionalt viktiga.
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Genomförande

Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla 
kommuner ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ha antagna riktlinjer som visar 
hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. Planeringen 
ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för 
de som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgör en viktig del av Bjuvs 
kommun arbete med en ny översiktsplan. Programmet är tänkt 
att utgöra ett underlag för planläggning enligt plan- och bygglag 
(2010:900) avseende det allmänna intresset bostadsbyggande. 

Detta program är inte att betrakta som en enskild sektorsfråga. 
Olika områden såsom exempelvis fysisk planering, arbetsmarknad 
och näringsliv, markpolitik, miljö- och klimatfrågor, social 
hållbarhet, finansiering, etcetera omfattas. Bostadsfrågan utgör 
en väsentlig del av samhällsbyggandet och bostadsförsörjningen 
har konsekvenser för och påverkas av planeringen för flera andra 
sektorer i samhället. Även andra kommuners planering kan påverka 
och påverkas på såväl lokal som regional och nationell nivå. I kort 
krävs en samordning på strategiskt plan mellan olika aktörer med 
olika ansvarsområden. 

I Bjuvs kommun utgör detta program kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Detta program ersätter vid antagande 
gällande ”Bostadsförsörjningsprogram – Bjuvs kommun 2030” 
(antagen 2018) och gäller under fyra år från 2022 till 2026. 
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses över och revideras 
inom ramen för den kontinuerliga översiktliga planeringen. 
Ansvarig för en sådan process är planeringsavdelningen inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska antas av kommunfullmäktige. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska utifrån sitt 
respektive grunduppdrag och sina förutsättningar 
integrera bostadsförsörjningsprogrammets innehåll i sin 
verksamhetsplanering. För genomförande och samordning 
av insatser och åtgärder samt uppföljning ansvarar respektive 
nämnd och förvaltning genom årlig verksamhetsplanering. 
Målen i programmet gäller över en mandatperiod och nämnder 
och bolagsstyrelser ansvarar för sin verksamhets måluppfyllelse. 
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Resultatmål som rör bostadsförsörjning och bostadsbyggande 
kan således beslutas genom nämndbudgetar och genom 
verksamhetsplanering. Det kan handla om mer specifika mål 
avseende olika målgrupper där barnfamiljer, äldre eller unga 
är exempel på några av dessa grupper. Vid formulering av 
resultatmål är det angeläget att beakta att mål som kan relateras 
till bostadsförsörjning har stor betydelse för frågor som rör både 
välfärd och tillväxt. Mål som rör bostadsförsörjning påverkar även 
kommunens sociala hållbarhet. Samtidigt påverkar och styrs det 
praktiska genomförandet av de mål, prioriteringar och ekonomiska 
förutsättningar som årligen fastställs av kommunfullmäktige 
genom kommunens budget. Att identifiera vilka resultatmål och 
åtgärder som årligen ska inarbetas i verksamhetsplanering hos 
berörda nämnder, förvaltningar och bolag kräver samordning. 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att processleda, stödja och 
samordna arbetet med bostadsförsörjningen. 
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Läs mer 

Under arbetet med programmet har ett antal 
underlagsrapporter tagits fram. 

Underlagsrapporter

PM – Analys & förutsättningar
Detta PM utgör ett underlag till kommande 
riktlinjer för bostadsförsörjning men även ett 
underlag för den översiktliga planeringen. I 
detta kunskapsunderlag presenteras en analys 
som kan ligga till grund för en mer samlad bild 
av demografisk utveckling, bostadsefterfrågan, 
marknadsförutsättningar och behov hos 
särskilda grupper i Bjuvs kommun

Befolkningsprognos 2022 - 2040  
Byggbaserad respektive trendbaserad prognos 
för Bjuvs kommun.

PM – Utbyggnadspotential
Syftet med förevarande PM är att 
visa en översiktlig kartläggning av 
utbyggnadspotentialen, identifiera lämpliga 
lägen för utbyggnad, beräkna volym för 
potentiell utbyggnad samt föra en diskussion 
om var förtätning kan och bör prioriteras.

Inriktningsdokument

Bjuv 2040
Inriktningsdokument Bjuv 2040 (en 
utvecklingsstrategi för översiktsplanen) anger 
övergripande mål och strategier i, avseende 
den pågående processen med upprättande 
av förslag till, ny kommunövergripande 
översiktsplan. 
. 
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§ 62 Dnr 2023-00090  

Förslag till Policy för tjänsteresor  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag från politiken skrivit ett 
förslag till kommunövergripande policy för tjänsteresor. Policyn föreslås 
gälla för samtliga medarbetare i kommunen och i helägda bolag, liksom för 
förtroendevalda. Policyn gäller vidare för samtliga resor som görs i tjänsten 
och är betalda av kommunen. I utformningen av förslaget har förvaltningen 
tagit del av innehållet i liknande policyer från Landskrona, Ängelholm och 
Höganäs. 

Förslaget till policy för tjänsteresor utgår från grundprincipen att alla 
tjänsteresor ska ske på ett så ekonomiskt, effektivt, trafiksäkert och 
miljöanpassat sätt som möjligt. 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2023-02-13 
Förslag till policy för tjänsteresor, 2023-02-08  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta förslaget till policy för tjänsteresor att börja gälla omgående.   

 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att anta förslaget till policy för tjänsteresor att börja gälla omgående. 

 

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-22, § 41 
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Förslag till Policy för tjänsteresor  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag från politiken skrivit ett 
förslag till kommunövergripande policy för tjänsteresor. Policyn föreslås 
gälla för samtliga medarbetare i kommunen och i helägda bolag, liksom för 
förtroendevalda. Policyn gäller vidare för samtliga resor som görs i tjänsten 
och är betalda av kommunen. I utformningen av förslaget har förvaltningen 
tagit del av innehållet i liknande policyer från Landskrona, Ängelholm och 
Höganäs. 

Förslaget till policy för tjänsteresor utgår från grundprincipen att alla 
tjänsteresor ska ske på ett så ekonomiskt, effektivt, trafiksäkert och 
miljöanpassat sätt som möjligt.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson, 2023-02-13 
Förslag till policy för tjänsteresor, 2023-02-08  
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föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta förslaget till policy för tjänsteresor att börja gälla omgående   
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Policy för tjänsteresor 
Allmänt 
Bjuvs kommuns resepolicy syftar till att säkerställa ett kostnadseffektivt, hållbart och 
säkert resande i tjänsten. Policyn anger ett gemensamt förhållningssätt till 
tjänsteresor inom hela den kommunala organisationen. Den omfattar alla 
medarbetare i Bjuvs kommun, inklusive medarbetare i kommunens helägda bolag, 
och den gäller för samtliga resor som görs i tjänsten och är betalda av kommunen. 
Policyn omfattar även förtroendevalda politiker. 
Företagna tjänsteresor ska alltid ha ett klart definierat syfte och fylla ett motiverat 
behov för verksamheten. Det är närmaste chef som avgör om en tjänsteresa är 
berättigad eller inte.  
Deltagande på distans genom digitala lösningar ska, i den utsträckning det är möjligt, 
prioriteras över fysiskt deltagande eftersom det är ekonomiskt och miljömässigt 
fördelaktigt. När fysiska möten bedöms vara nödvändiga bör de planeras på ett sätt 
som begränsar behovet av resande.  
Det är viktigt att tänka på att vi representerar kommunen när vi reser i tjänsten. Det 
innebär att vi alltid ska agera ansvarsfullt och eftertänksamt, att vi visar hänsyn mot 
andra och att vi följer alla gällande bestämmelser.   

Val av färdsätt 
Grundprincipen är att alla tjänsteresor ska ske på ett så ekonomiskt, effektivt, 
trafiksäkert och miljöanpassat sätt som möjligt. Närmaste chef beslutar, med denna 
policy som grund, vilka färdmedel som ska användas i samband med tjänsteresa.  
Vid kortare resor, exempelvis inom någon av kommunens tätorter, bör man överväga 
att cykla eller promenera. Lånecyklar, flera med el-drift, finns tillgängliga vid vissa 
arbetsplatser. Cykelhjälm minskar skaderisken markant och bör därför användas vid 
cykling i tjänsten. 
Vid längre resor ska man i första hand välja kollektiva färdmedel som tåg eller buss. 
När tåg eller buss inte är rimliga alternativ ur ett tidsmässigt perspektiv eller när de 
avsevärt försvårar genomförandet av uppdraget väljer man personbil eller flyg.  
Vid resande med bil ska i första hand kommunorganisationens tjänstebilar användas. 
Beslutet att köra med privat bil i tjänsten och få ersättning för detta kräver ett 
godkännande av närmaste chef och bör endast ske i undantagsfall. 
En privatbil som används i tjänsten ska vara godkänd vid kontrollbesiktning, skattad 
och försäkrad. Vid skada eller olycka då egen bil används i tjänsten, ersätter 
kommunen medarbetaren för eventuell självrisk och utebliven försäkringsbonus, 
utom i de fall då medarbetaren själv anses vara vållande till skadan/olyckan. 
Transporter till och från flygplats och järnvägsstation ska i första hand ske med 
kollektivtrafik. Om detta inte är möjligt kan egen bil användas. Taxi används endast i 
undantagsfall.  
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Resande med flyg är aktuellt när det avsevärt kortar ner restiden och förenklar 
genomförandet av uppdraget. Samtliga inrikesresor med flyg ska bokas med tillägg 
för förnybart biobränsle. 
Sist i detta dokument finns ett flödesschema som ger vägledning för beslut om 
tjänsteresa och färdsätt. 

Säkerhet 
Vid resande i tjänsten ska säkerhetsaspekten beaktas. I situationer när ett flertal 
nyckelpersoner reser samtidigt kan det, av säkerhetsskäl, vara motiverat att välja 
olika färdsätt eller avgångar.  

Bokningar 
Om du ska transportera dig inom tätorten finns det möjlighet att låna elcykel från 
kommunhuset i Bjuv. Cyklarna bokas via Outlook-kalendern. 
Om du ska resa inom Skåne köper du din biljett själv och registrerar sedan din 
reseräkning i Självservice. Förutom ersättning för själva resan kan du begära 
kilometerersättning, färdtidsersättning samt ersättning för andra utlägg i samband 
med din resa. 
Om du ska resa utanför Skåne ska beställningar av biljetter, hotellrum, hyrbil med 
mera alltid ske genom den resebyrå som kommunen har avtal med. Planering och 
beställning av tjänsteresor ska ske i god tid så att lågpris och eventuella rabatter kan 
utnyttjas.  
Vid val av resa och boende ska prisklass, läge, säkerhet och miljöhänsyn vara 
avgörande. Avvikelser från de ekonomiskt sett mest fördelaktiga alternativen ska 
godkännas av närmaste chef. 

Ersättningar vid tjänsteresa 
Regler för information om ersättningar vid tjänsteresa (traktamente, reseersättning, 
färdtidsersättning, bilersättning med mera) finns i de centrala avtalen AB 20, Trakt T 
och BIA. 

Försäkring vid tjänsteresa 
Bjuvs kommun har tecknat tjänstereseförsäkring som omfattar alla anställda, 
förtroendevalda, praktikanter samt personer utsedda av kommunen som företar 
tjänsteresa för kommunens räkning eller reser dagligen i tjänsten. Skyddet omfattar 
även elever tillhörande kommunens grundskola vid resor och praktik som är 
anordnade eller sanktionerade av skolan.  
Försäkringsskyddet gäller bland annat för: 

• sjukdom och olycksfall  
• hemtransport  
• försening och avbrott 
• förlust av bagage 
• ansvars- och rättsskydd 
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Ansvar 
Förvaltningschefer och bolagschefer ansvarar för att alla medarbetare känner till och 
förstår innehållet i denna policy. Förvaltningschefer och bolagschefer ska vid behov 
kunna redogöra för hur anställda reser i tjänsten. 
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§ 63 Dnr 202300101 2023-00101  

Revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Den 16 februari 2023 föreslog bygg- och miljönämnden att Bjuv kommuns 
lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd revideras 
eftersom kommunen har tagit tillbaka ansvaret för miljö- och 
hälsoskyddsområdet från Söderåsens miljöförbund (SMFO). Av de befintliga 
lokala föreskrifterna framgår det att avgifterna ska betalas in till SMFO och 
att prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, handläggning, med 
mera, hanteras av SMFO.  
 
Det är nödvändigt att revidera texterna i de lokala föreskrifterna så att de 
överensstämmer med det uppdrag som bygg- och miljönämnden fick den  
1 januari 2023. I den reviderade versionen föreslås även tre nya föreskrifter 
läggas till: enskilda avlopp, annan toalett än WC och skydd för ytvattentäkt 
och enskilda grundvattentäkter samt till vem avgifterna ska betalas. I övrigt 
föreslås enbart redaktionella ändringar av texten. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget om 
revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
Bjuvs kommun.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-24, Aulona Vejsa 
Bygg- och miljönämnden, 2023-02-16, § 23 (med beslutsunderlag) 
Nuvarande – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Bjuvs kommun 
  

 

Ärendet 

En kommun har enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) och förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) möjlighet att 
införa lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. 
Föreskrifterna kan reglera exempelvis tomgångskörning med motordrivna 
fordon, djurhållning, spridning av gödsel och värmepumpar.  
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De lokala föreskrifterna för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd antas av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Av 1 § i bygg- och miljönämndens 
reglemente framgår att det ankommer på nämnden att fullgöra uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Genom detta ansvar kan bygg- och 
miljönämnden föreslå nya lokala föreskrifter eller ändringar i dessa. 
Eftersom kommunen har tagit tillbaka ansvaret för miljö- och 
hälsoskyddsområdet från Söderåsens miljöförbund (SMFO) är det 
nödvändigt att uppdatera texten i de lokala föreskrifterna så att den 
överensstämmer med det uppdrag som bygg- och miljönämnden fick den 1 
januari 2023. I den reviderade versionen föreslås även tre nya föreskrifter 
läggas till: enskilda avlopp, annan toalett än WC och skydd för ytvattentäkt 
och enskilda grundvattentäkter samt till vem avgifterna ska betalas. I övrigt 
föreslås enbart vissa redaktionella ändringar av texten.  
 
Bygg-och miljönämnden bedömer att revideringen inte medför någon 
betydande ekonomisk förändring för den enskilde, då den enda skillnaden 
är att den enskilde behöver vända sig till Bjuvs kommun i stället för till 
Söderåsens miljöförbund. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget om 
revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
Bjuvs kommun.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs 
kommun som ska gälla från och med den 1 april 2023.  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa lokala föreskrifter för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun som ska gälla från och med 
den 1 april 2023.  
   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-03-08, § 50 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa lokala 
föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun som 
ska gälla från och med den 1 april 2023.  
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Aulona Vejsa, kommunjurist  
aulona.vejsa@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-24 
Referens 

KS 2023-00101 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 16 februari 2023 föreslog bygg- och miljönämnden att Bjuv kommuns 
lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd revideras 
eftersom kommunen har tagit tillbaka ansvaret för miljö- och 
hälsoskyddsområdet från Söderåsens miljöförbund (SMFO). Av de befintliga 
lokala föreskrifterna framgår det att avgifterna ska betalas in till SMFO och 
att prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, handläggning, med 
mera, hanteras av SMFO.  
 
Det är nödvändigt att revidera texterna i de lokala föreskrifterna så att de 
överensstämmer med det uppdrag som bygg- och miljönämnden fick den  
1 januari 2023. I den reviderade versionen föreslås även tre nya föreskrifter 
läggas till: enskilda avlopp, annan toalett än WC och skydd för ytvattentäkt 
och enskilda grundvattentäkter samt till vem avgifterna ska betalas. I övrigt 
föreslås enbart redaktionella ändringar av texten. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget om 
revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
Bjuvs kommun.  

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-24, Aulona Vejsa 
Bygg- och miljönämnden, 2023-02-16, § 23 (med beslutsunderlag) 
Nuvarande – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Bjuvs kommun 

  

 

Ärendet 

En kommun har enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) och förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) möjlighet att 
införa lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. 
Föreskrifterna kan reglera exempelvis tomgångskörning med motordrivna 
fordon, djurhållning, spridning av gödsel och värmepumpar.  
 
 
De lokala föreskrifterna för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd antas av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Av 1 § i bygg- och miljönämndens 
reglemente framgår att det ankommer på nämnden att fullgöra uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Genom detta ansvar kan bygg- och 



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-02-24 
 

KS 2023-00101 
Sida 

2(2) 
 

 

miljönämnden föreslå nya lokala föreskrifter eller ändringar i dessa. 
Eftersom kommunen har tagit tillbaka ansvaret för miljö- och 
hälsoskyddsområdet från Söderåsens miljöförbund (SMFO) är det 
nödvändigt att uppdatera texten i de lokala föreskrifterna så att den 
överensstämmer med det uppdrag som bygg- och miljönämnden fick den 1 
januari 2023. I den reviderade versionen föreslås även tre nya föreskrifter 
läggas till: enskilda avlopp, annan toalett än WC och skydd för ytvattentäkt 
och enskilda grundvattentäkter samt till vem avgifterna ska betalas. I övrigt 
föreslås enbart vissa redaktionella ändringar av texten.  
 
Bygg-och miljönämnden bedömer att revideringen inte medför någon 
betydande ekonomisk förändring för den enskilde, då den enda skillnaden 
är att den enskilde behöver vända sig till Bjuvs kommun i stället för till 
Söderåsens miljöförbund. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget om 
revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
Bjuvs kommun.  
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs 
kommun som ska gälla från och med den 1 april 2023.  

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Diariet 



Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bjuvs kommun, meddelade av 
kommunfullmäktige den 2011-09-29 § 73. 
 
Med stöd av 9 kap. 8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808) 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 14 kap. 20-21 §§ miljöbalken 
meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön. 
 

Inledande bestämmelser 
1§ 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. 
 

Djurhållning 
2§ 

Det krävs tillstånd av miljöförbundet för att inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser hålla 
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 
3. orm, 
 

Tomgångskörning 
3§ 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut. 
Detta gäller inte: 
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö, 
2. om motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser 

uppvärmning. 
 

Spridning av gödsel 
4§ 

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom, eller 100 m intill 
område med detaljplan ska ansöka om tillstånd till detta hos miljöförbundet innan spridning sker.  
 
Ansökan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst, fjäderfä eller gris 
om den sker i ringa omfattning, t. ex på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar 
anslutning till spridningen. Ansökan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i 
tillstånd enligt miljöbalken. 
 

Värmepumpsanläggning 
5§ 

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten. Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd för att inrätta 
en sådan anläggning inom vattenskyddsområden.  
 
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver 
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Vad som sägs i 6 paragrafen gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som 
generalläkaren utövar tillsyn över. 
 
 



Eldning 
6§ 

Småskalig vedeldning för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är: 
1. miljögodkänd eller 
2. försedd med ackumulatortank 
är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom område som är detaljplanelagt för 
bostadsändamål. 
 

7§ 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln inte får 
vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (s k pyreldning) samt att bränslet ska ha högst 
25 % fukthalt och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryck-
impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.  
 

8§ 
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden 
under tiden 1 april - 30 september, med undantag för valborgsmässoeld den 30 april. 
 
Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte 
kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. 
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 
renhållningsordning. 
 
Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 
 

Bränning av halm 
9§ 

Det är förbjudet att bränna halm på åkermark. 
 

Ansökan och anmälan 
10§ 

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller 
anmälan enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara 
skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 
beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i 
ansökan eller anmälan. 
 

Straffbestämmelser 
11§ 

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 

Dispens 
12§ 

Miljöförbundet får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för 
olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 

Avgifter 
13§ 

Miljöförbundet får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för 
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som miljöförbundets direktion antagit. 
 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2011, förutom § 6 som träder i kraft den  
1 juni 2012. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa 
föreskrifter trätt i kraft. 
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Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd för Bjuvs kommun 
 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Bjuvs kommun, 

meddelade av kommunfullmäktige den 2023-xx-xx § xx.  

Med stöd av 9 kap. miljöbalken (1998:808) samt förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (FMH), meddelar kommunfullmäktige följande lokala 

föreskrifter om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:899) och miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön  

Enskilda avlopp  

2 § 

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att: 

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till 

eller,  

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.  

Annan toalett än WC  

3 § 

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att inrätta: 

1. förmultningstoalett med latrinkompostering,  

2. torrtoalett med latrinkompostering,  

3. torrtoalett med urinseparering,  

4. frystoalett med latrinkompostering. 

Djurhållning  

4 §  

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att hålla nedanstående djur inom 

område med detaljplan:  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  

3. orm.  
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Tomgångskörning  

5 §  

Motordrivna fordon som står stilla utomhus får ha motorn igång högst en minut. Detta 

gäller inte om trafikförhållandena medför att fordonet måste stanna, till exempel i 

trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva en ändamålsenlig anordning på 

fordonet som inte avser uppvärmning.  

Spridning av gödsel  

6 §  

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenhet inom eller upp till 100 

meter utanför område med detaljplan för boende gäller följande: 

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådant väder och vindförhållande 

som minskar risken för störande lukt.  

2. Nedbrukningen ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.  

Värmepumpar  

7 §  

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme av mark, ytvatten eller grundvatten 

får inte inrättas utan tillstånd av bygg- och miljönämnden.  

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter  

8 §  

Den som avser att anlägga ett magasin för olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, 

vägsalt eller andra kemiska produkter, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden 

innan förrådet börjar användas.  

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lag 

eller föreskrifter meddelade med stöd av sådan lag.  

Eldning  

9 §  

Eldning av trädgårdsavfall inom område med detaljplan är endast tillåten under 

månaderna mars och oktober. Endast torrt trädgårdsavfall får eldas, så som grenar, 

kvistar och ris. Förbudet gäller inte traditionella bål som till exempel 

valborgsmässobål och som arrangeras för allmänheten. Räddningstjänsten ska 

höras innan sådana bål anordnas. Eldning får aldrig ske i strid med gällande 

brandföreskrifter. 

Ansökan och anmälan  

10 §  

Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan 

eller anmälan till bygg- och miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med 

stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig. Ansökan eller anmälan ska 
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innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar 

som avses i ansökan eller anmälan.  

Sanktioner  

11 § 

I 29 kapitlet miljöbalken finns straffbestämmelserna. I 30 kapitlet miljöbalken samt 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelserna om 

miljösanktionsavgifter. 

Undantag  

12 § 

Bygg- och miljönämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan 

ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Avgifter  

13 § 

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och 

dispens, för handläggning av anmälan och tillstånd samt för tillsyn i övrigt enligt 

dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

som kommunfullmäktige antagit. 

Datum då dessa föreskrifter börja gälla  

14 § 

Dessa föreskrifter börja gälla den 1 april 2023. 



 

 
 

 
 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Sulejman Ovcina 
miljöchef  
sulejman.ovcina@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-31 
Referens 

BMN 2023–00020 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Bjuvs kommuns lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
behöver revideras eftersom kommunen har tagit tillbaka ansvaret för miljö- 
och hälsoskyddsområdet från Söderåsens miljöförbund (SMFO).  

Av de befintliga lokala föreskrifterna framgår det att avgifterna ska betalas in 
till miljöförbundet och att prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, 
handläggning med mera hanteras av förbundet. Det är angeläget att 
uppdatera texten så att den överensstämmer med det uppdrag som bygg- 
och miljönämnden har från och med den 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovcina, 2023-01-31  
Lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs 
kommun 
Nuvarande – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Bjuvs kommun  

Ärendet 

En kommun har enligt 9 kap. miljöbalken och förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), möjlighet att införa lokala 
föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. Föreskrifterna kan 
reglera exempelvis tomgångskörning med motordrivna fordon, djurhållning, 
spridning av gödsel och värmepumpar. De lokala föreskrifterna antas av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Bjuvs kommun har sedan länge haft 
lokala föreskrifter inom de slag som nämns som exempel.  Av 1 § i bygg- 
och miljönämndens reglemente framgår att det ankommer på nämnden att 
fullgöra uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Genom detta ansvar 
kan bygg- och miljönämnden föreslå nya lokala föreskrifter eller ändringar i 
dessa.  

De förändringar som nu föreslås är att tre nya föreskrifter föreslås läggas till: 
enskilda avlopp, annan toalett än WC och skydd för ytvattentäkt och 
enskilda grundvattentäkter samt till vem avgifterna ska betalas. I övrigt 
föreslås enbart vissa redaktionella ändringar av texten. 

För den enskilde bedömer inte förvaltningen att det innebär någon 
ekonomisk förändring av betydelse, då den enda skillnaden är att man 
behöver vända sig till Bjuvs kommun istället för till miljöförbundet.  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa lokala föreskrifter 
för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun att gälla från 
och med den 1 april 2023.    



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-01-31 
 

BMN 2023–00020 
Sida 

2(2) 
 

 

Anneli Gille 
Förvaltningschef 

Sulejman Ovcina 
Miljöchef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2023-00020  

Revidering av lokala föreskrifter för miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Bjuvs kommuns lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
behöver revideras eftersom kommunen har tagit tillbaka ansvaret för miljö- 
och hälsoskyddsområdet från Söderåsens miljöförbund (SMFO).  

Av de befintliga lokala föreskrifterna framgår det att avgifterna ska betalas in 
till miljöförbundet och att prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, 
handläggning med mera hanteras av förbundet. Det är angeläget att 
uppdatera texten så att den överensstämmer med det uppdrag som bygg- 
och miljönämnden har från och med den 1 januari 2023.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovcina, 2023-01-31  
Lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs 
kommun 
Nuvarande – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Bjuvs kommun  

 

Ärendet 

En kommun har enligt 9 kap. miljöbalken och förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), möjlighet att införa lokala 
föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön. Föreskrifterna kan 
reglera exempelvis tomgångskörning med motordrivna fordon, djurhållning, 
spridning av gödsel och värmepumpar. De lokala föreskrifterna antas av 
kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. Bjuvs kommun har sedan länge haft 
lokala föreskrifter inom de slag som nämns som exempel.  Av 1 § i bygg- 
och miljönämndens reglemente framgår att det ankommer på nämnden att 
fullgöra uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Genom detta ansvar 
kan bygg- och miljönämnden föreslå nya lokala föreskrifter eller ändringar i 
dessa.  

De förändringar som nu föreslås är att tre nya föreskrifter föreslås läggas till: 
enskilda avlopp, annan toalett än WC och skydd för ytvattentäkt och 
enskilda grundvattentäkter samt till vem avgifterna ska betalas. I övrigt 
föreslås enbart vissa redaktionella ändringar av texten. 



 

Bygg- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-16 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

För den enskilde bedömer inte förvaltningen att det innebär någon 
ekonomisk förändring av betydelse, då den enda skillnaden är att man 
behöver vända sig till Bjuvs kommun istället för till miljöförbundet.  

      
 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa lokala föreskrifter 
för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Bjuvs kommun att gälla från 
och med den 1 april 2023.   

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd för Bjuvs kommun att gälla från och med den 1 april 2023.    

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (3) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 65 Dnr 2023-00100  

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
2023-2026 

Sammanfattning 

Med anledning av påbörjandet av en ny mandatperiod har 
kommunstyrelsens förvaltning gjort en översyn av arbetsordningen och 
föreslagit revideringar. Revideringsförslagen tar primärt sikte på att 
uppdatera laghänvisningar, göra språkliga förtydliganden och anpassa 
arbetsordningen till det mer digitala arbetssätt som används vid fullmäktiges 
sammanträden. Kommunfullmäktiges presidium har gått igenom förslaget 
och förordar att det går vidare till sedvanlig beredning och beslut. I förslaget 
till ny arbetsordning är tillkommande eller förändrad text markerad med gult. 
Sådan text som föreslås strykas är rödmarkerad.   
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2023-02-17 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2023-2026 (förslag 
februari 2023)  
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2020-2022 
(nuvarande lydelse) 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2023-2026 (förslag 
februari 2023) och att arbetsordningen ska börja gälla den 1 april 2023.  
 

 

Redaktionell ändring 

§ 34: Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli tre arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (3) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Bjuvs kommun 2023-2026 (förslag februari 2023) och att arbetsordningen 
ska börja gälla den 1 april 2023.  
   
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-03-08, § 52 
 
 

Yrkande 

Maria Berglund (KD) yrkar att ärendet skickas för beredning av 
parlamentarisk grupp innan beslut fattas i KS. 

Ulrika Thulin (S) yrkar bifall till Maria Berglunds (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Maria Berglunds (KD) yrkande och 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras.  

JA = arbetsutskottets förslag 

NEJ = Maria Berglunds (KD) yrkande 

 

 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

 8 JA-röster 5 NEJ-röster 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2023-2026 (förslag 
februari 2023) och att arbetsordningen ska börja gälla den 1 april 2023.  
   
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (3) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Reservation 

Ulrika Thulin (S), Liselott Ljung (S), Anders Månsson (S), Christer Landin 
(S) och Maria Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 



  2023-01-10 

 

 

 

 
 
Sammanträdesdag  
 
Tid 09:00 – 10:15 

 
§ 65 
Ja 

 
§ 65 
Nej 

 

§ 65 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

 
 
Ja 

 
 
Nej 

 

 
Avstår 

Mikael Henrysson (SD) ordf 
 

X         

Kenneth Bolinder (SD) 1:e v ordf 
  

X         

Kalle Holm (SD) X         

Pia Trollehjelm (SD)       
  

X         

Baloo Engström (SD) 
 

X         

Raymond Blixt  (SD) 
 

X         

Matthias Åkesson (M) 
 

X         

Jörgen Johnsson (M) 
 

X         

Ulrika Thulin (S) 2:e v ordf   X        

Liselott Ljung (S)  X        

Anders Månsson (S)  
 

 X        

Bo Blixt (S)          

Maria Berglund  (KD)  X        

Lisbeth Madsen (SD) 
 

         

 Bengt Gottschalk (SD)          

 Gazmir Vukaj (M)          

 Zofia Svensson (M)          

Christer Landin (S)  X        

  Bo Hallqvist (S)          

Krister Nilsson (C)          

 

Summa 
8 5        

 

BJUVS KOMMUN                    VOTERINGSLISTA                Kommunstyrelsen 2023-2026 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Julia Pietrek, kanslichef 
julia.pietrek@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-17 
Referens 

KS 2023-00100 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 
2023-2026 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av påbörjandet av en ny mandatperiod har 

kommunstyrelsens förvaltning gjort en översyn av arbetsordningen och 

föreslagit revideringar. Revideringsförslagen tar primärt sikte på att 

uppdatera laghänvisningar, göra språkliga förtydliganden och anpassa 

arbetsordningen till det mer digitala arbetssätt som används vid fullmäktiges 

sammanträden. Kommunfullmäktiges presidium har gått igenom förslaget 

och förordar att det går vidare till sedvanlig beredning och beslut. I förslaget 

till ny arbetsordning är tillkommande eller förändrad text markerad med gult. 

Sådan text som föreslås strykas är rödmarkerad.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Julia Pietrek, 2023-02-17 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2023-2026 (förslag 
februari 2023)  
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2020-2022 
(nuvarande lydelse) 
  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Bjuvs kommun 2023-2026 (förslag 

februari 2023) och att arbetsordningen ska börja gälla den 1 april 2023.  

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kansliavdelningen 
Diariet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSORDNING FÖR 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I  

BJUVS KOMMUN 2020-2022 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dokumenttyp Arbetsordning Revideringsintervall Vid behov  
Version 2.0 Giltigt till och med 2022-12-31 
Dokumentägare Kanslichef Beslutat/antaget datum 2019-12-12 

Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig Kommunsekreterare Reviderad datum 2020-08-27 

Kommunfullmäktige 
Gäller för Kommunfullmäktige   

 



 

 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

1 § 

Fullmäktige har 31 ledamöter. 

 

Presidium   

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 

Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 

december. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

3 § 

Till dess att val av presidie har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident.  

 

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

  



 

 

 

Tid och plats för sammanträden  

5 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 

bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången tidigast den 15 oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

6 § 

Sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 

7 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 

kommunens anslagstavla. 

 

8 § 

Fullmäktige sammanträder antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv eller i Foodhills 

samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för 

ett visst sammanträde. 

 

 

 



 

 

9 § Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju kalenderdagar före 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans. 

 

Tillkännagivande av sammanträdena 

10 §  

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträde ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, 

om inte särskilda skäl talar emot.  

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser om brådskande ärenden.  

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

11 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

 

 

 



 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde  

12 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 

13 § 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot 

och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 

och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

14 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till i första hand gruppledaren och i andra 

hand kommunsekreteraren. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. 

 

15 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 

ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 

16 § 

Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

 

 



 

 

17 § 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 

för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Upprop  

18 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 

också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare  

19 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 17 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 

biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena  

20 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 

flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena  

21 § 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet. 



 

 

Ordföranden i en nämnd eller styrelse eller någon annan som besvarar en 

interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

Styrelsens ordförande för ett kommunalt bolag när fullmäktige behandlar ett ärende 

som rör förhållanden i bolaget respektive ordförande i ett kommunalförbund som 

kommunen är med i, vid interpellation eller fråga.  

 

22 § 

Fullmäktiges presidium samt en ledamot från oppositionen ansvarar för revisionens 

budget- och ansvarsprövning, fullmäktiges revisionsgrupp. 

Kommunens revisorer får delta i överläggning när fullmäktige behandlar 

delårsrapporten, årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 

överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den 

förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 

revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

Revisorerna får väcka ärende i kommunfullmäktige om ärendet gäller förvaltning som 

har samband med revisionsuppdraget. 

 

23 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och styrelser, 

revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 

ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 

på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

  



 

 

 

24 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare 

får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Som sekreterare i kommunfullmäktige och dess valberedning tjänstgör den vid 

kommunstyrelsens kanslienhet anställde kommunsekreterare eller, vid förhinder för 

denne, annan kommunalrättsligt kunnig handläggare inom kommunen, som anvisas 

av kommundirektören. 

 

Talarordning och ordning vid sammanträdena  

25 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han 

eller hon har anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till inlägg på 

högst två minuter för två replikskiften med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 

görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

Yrkanden  

26 § 

När fullmäktige har 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 fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Den ledamot eller tjänstgörande ersättare som har framställt ett yrkande ska avfatta 

det skriftligt. 

  



 

 

 

Deltagande i beslut  

27 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar  

28 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

29 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den: 

upptar namnet på någon som inte är valbar 

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

  



 

 

 

Motioner  

30 § 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion 

får inte ta upp ämnen av olika slag. En motion väcks genom att den ges in till 

styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen väcktes. 

 

Medborgarförslag  

31 §  

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  

- får inte ta upp ämnen av olika slag.  

- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige.  

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 

ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till 

en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år 

redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras 

på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

  



 

 

 

Företagens initiativrätt 

32 §  

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till.  

 

Interpellationer  

33 § 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 

efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 

§§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 

eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är 

närvarande.  

  



 

 

 

Frågor  

34 § 

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den skall ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 

dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Beredning av ärendena  

35 § 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 

remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 

fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie 

sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 

fattats. 

 

Återredovisning från nämnderna 

36 §  

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 

respektive nämnds reglemente. 

 

Beredning av revisorernas budget  

37 §  

Presidiet bereder revisorernas budget. 

 

 

 



 

 

Valberedning 

38 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en 1:e vice 

ordförande och en 2:e vice ordförande för den tid som de har valts att vara 

ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 

fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 

beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Justering av protokoll  

39 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

 

Reservation 

40 § 

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. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

  



 

 

 

Expediering och publicering  

41 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. Kommunens förtroendevalda revisorer och 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges alltid möjlighet att läsa 

kommunfullmäktiges protokoll digitalt.  

Uppropslista/voteringslista ska bifogas kommunfullmäktiges protokoll. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 

och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 

beslutar annat. 

 

42 § 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 

kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av 

lag eller annan författning. 
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter 

1 § 

Fullmäktige har 31 ledamöter.  

Presidium   

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 

Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 

december. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.  

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

Ålderspresident  

3 § 

Till dess att val av presidie har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit 

ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident.  

4 § 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

 

  



 

 

 

Tid och plats för sammanträden  

5 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 

bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången tidigast den 15 oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

6 § 

Sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Extra sammanträde  

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

Ändringar i sammanträdesordningen  

7 § 

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden, efter samråd med vice 

ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på 

kommunens anslagstavla. 

8 § 

Fullmäktige sammanträder i antingen i aulan, Varagårdsskolan Bjuv. eller i Foodhills 

samlingslokal Bjuv. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för 

ett visst sammanträde. 

 

 

 

 



 

 

9 § Deltagande på distans 

9 § 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju kalenderdagar före 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får 

ske på distans. 

 

Tillkännagivande av sammanträdena 

10 §  

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträde ska 

tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, 

om inte särskilda skäl talar emot.  

I 5 kap. 14 § och 15 § andra stycket §§ KL finns undantagsbestämmelser om 

brådskande ärenden.  

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

11 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

 

 



 

 

 

Ärenden och handlingar till sammanträde  

12 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

13 § 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot 

och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter 

och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

14 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till i första hand gruppledaren och i andra 

hand kommunsekreteraren. Gruppledaren ansvarar för att underrätta den ersättare 

som står i tur att tjänstgöra. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare 

som står i tur att tjänstgöra.              

 

15 § 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 

ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till kommunsekreteraren om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring. 

 

16 § 

Det som sagts om ledamot i 13 14 och 14 15 §§ gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring. 



 

 

 

 

17 § 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 

för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Upprop  

18 § 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske. enligt uppropslistan. Upprop ska 

också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 

ordföranden anser att det behövs.  

 

Protokolljusterare  

19 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 17 18 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 

med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 

biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena  

20 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller 

flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena  



 

 

21 § 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller styrelse eller någon annan som besvarar en 

interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. Ordföranden i ett kommunalförbund som kommunen är med i får delta vid 

överläggningen vid interpellation eller fråga som rör förhållanden i 

kommunalförbundet.  

Styrelsens ordförande för ett kommunalt bolag när fullmäktige behandlar ett ärende 

som rör förhållanden i bolaget respektive ordförande i ett kommunalförbund som 

kommunen är med i, vid interpellation eller fråga. för bolag, stiftelse eller förening 

som avses i 10 kap 2–6 §§ KL, har rätt att delta i överläggningen när fullmäktige 

behandlar ett ärende som rör förhållanden i bolaget, stiftelsen eller föreningen.  

 

22 § 

Fullmäktiges presidium samt en ledamot från oppositionen ansvarar för revisionens 

budget- och ansvarsprövning, fullmäktiges revisionsgrupp. 

Kommunens revisorer får delta i överläggning när fullmäktige behandlar 

delårsrapporten, årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i 

överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den 

förtroendevalde ansvarar för behandlas. 

Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när 

revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas. 

Revisorerna får väcka ärende i kommunfullmäktige om ärendet gäller förvaltning som 

har samband med revisionsuppdraget. 

 

23 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnder och styrelser, 

revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 



 

 

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 

ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 

på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

24 § 

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare 

får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Som sekreterare i kommunfullmäktige och dess valberedning tjänstgör den vid 

kommunstyrelsens kanslienhet anställde kommunsekreterare eller, vid förhinder för 

denne, annan kommunalrättsligt kunnig handläggare inom kommunen, som anvisas 

av kommundirektören. 

 

Talarordning och ordning vid sammanträdena  

25 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han 

eller hon har anmält sig och blivit uppropad. 

En ledamot i fullmäktige bör hålla en talartid om maximalt tre minuter. Talartiden bör 

aldrig överskrida åtta minuter.  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till inlägg på 

högst två minuter för två replikskiften med anledning av vad en talare anfört. Inlägget 

görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs.  

Överenskommelse kan träffas om andra talartider, så som vid budgetdebatt. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

Yrkanden  

26 § 



 

 

När fullmäktige har 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 fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Den ledamot eller tjänstgörande ersättare som har framställt ett yrkande ska avfatta 

det skriftligt. 

Deltagande i beslut  

27 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar  

28 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

29 § 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den  

-upptar namnet på någon som inte är valbar,  

-upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas  

-upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 



 

 

upptar namnet på någon som inte är valbar, upptar flera eller färre namn än det antal 

personer som ska väljas eller upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

Motioner  

30 § 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. En motion 

får inte ta upp ämnen av olika slag. En motion väcks genom att den ges in till 

styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen väcktes. 

 

Medborgarförslag  

31 §  

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag  

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.,  

- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.,   

- får inte ta upp ämnen av olika slag., 

- väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 

fullmäktige.,   

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 

ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till 

en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. Förslagsställaren bjuds in till det sammanträde när 



 

 

beslut i ärendet ska tas.  

 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 

sammanträden i april och oktober. 

Företagens initiativrätt 

32 §  

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till.  

 

Interpellationer  

33 § 

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli 2 tre arbetsdagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den. En interpellation bör besvaras senast under 

det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 

§§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett 

kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 

eller inte. 

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är 

närvarande.  



 

 

Frågor  

34 § 

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Den skall ska ges in till kommunstyrelsens kansli 2 tre dagar arbetsdagar före det 

sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 

dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Beredning av ärendena  

35 § 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 

remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de 

fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie 

sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har 

fattats. 

 

Återredovisning från nämnderna 

36 §  

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 

respektive nämnds reglemente. 

 

Beredning av revisorernas budget  

37 §  

Presidiet bereder revisorernas budget. 

 

Valberedning 

38 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 



 

 

Valberedningen består av 9 nio ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en 1:e vice 

ordförande och en 2:e vice ordförande för den tid som de har valts att vara 

ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 

fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 

beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Justering av protokoll  

39 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

 

Reservation 

40 § 

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. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

  



 

 

 

Expediering och publicering  

41 § 

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. Kommunens förtroendevalda revisorer och 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges alltid möjlighet att läsa 

kommunfullmäktiges protokoll digitalt.  

Uppropslista/voteringslista ska bifogas kommunfullmäktiges protokoll. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 

och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 

beslutar annat. 

 

42 § 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad 

som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på 

kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av 

lag eller annan författning. 

 

 

 

  

 



 

Kommunstyrelsen 
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Sida 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 67 Dnr 2023-00061  

Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 

Sammanfattning 

Sydvatten AB önskar revidering av ägardirektivet för Sydvatten AB. 
Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 
innefattar två kompletteringar som avser dels förtydligande av soliditetsmått, 
dels instruktion för hur bolaget ska agera utifrån ny 
säkerhetsskyddslagstiftning, kapitel 6. Bolaget har sedan ett tiotal år haft ett 
internt soliditetsmål, fastställt av bolagets styrelse. Med anledning av 
bolagets omfattande investeringsplaner, nya redovisningsregler med mera, 
har diskussioner förts om behovet av att revidera detta nyckeltal. I samband 
med arbetet att ta fram ett nytt soliditetsmått har styrelsen, på inrådan av 
Ekonomiskt samråd, beslutat att föreslå delägarkommunerna att införa detta 
nya mått i ägardirektivet, kapitel 5.5.2. Sedan 2019 har Sverige en ny 
Säkerhetsskyddslagstiftning respektive Säkerhetsskyddsförordning som 
bland annat syftar till att öka skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Bolaget får inte på egen hand 
besluta om säkerhetsklassning eller genomföra andra moment som har med 
sådana beslut att göra. Det måste i stället göras av en kommun som utövar 
ett bestämmande inflytande över bolaget. Bolaget har hittills vänt sig till 
Malmö stad för dessa moment och beslut vilket nu föreslås fastställas i 
direktivet. Genom att ägarna överenskommer om ägarstyrning i detta 
avseende uppnås det avtalsförhållande mellan delägarkommunerna som 
lagstiftningen stipulerar.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-01-27 
Sydvatten följebrev till ägardirektiv, 2023-01-26 
Ägardirektiv 2020-05-28, med förslag på förändringar (avsnitt 5.5.2 och 
avsnitt 6)   
  

 

Ärendet 

Sydvatten AB ber delägarkommunerna att ta ställning till förslaget om 
revidering av ägardirektivet i enlighet med förslaget i bilaga Ägardirektiv 
2020-05-28, med förslag på förändringar (avsnitt 5.5.2 och avsnitt 6). 
Sydvatten AB önskar svar från delägarkommunerna senast den 14 april 
2023 för att ärendet ska kunna hanteras inför beslut vid Sydvattens 
årsstämma den 29 maj.   



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-15 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreslagna ändringar i Sydvatten AB:s ägardirektiv.    

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagna ändringar i Sydvatten 
AB:s ägardirektiv.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-02-22, § 39 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreslagna ändringar i Sydvatten AB:s ägardirektiv.    

 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 
 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Stefan Christensson, tf ekonomichef 
stefan.christensson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-27 
Referens 

KS 2023-00061 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sydvatten AB önskar revidering av ägardirektivet för Sydvatten AB. 
Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB 
innefattar två kompletteringar som avser dels förtydligande av soliditetsmått, 
dels instruktion för hur bolaget ska agera utifrån ny 
säkerhetsskyddslagstiftning, kapitel 6. Bolaget har sedan ett tiotal år haft ett 
internt soliditetsmål, fastställt av bolagets styrelse. Med anledning av 
bolagets omfattande investeringsplaner, nya redovisningsregler med mera, 
har diskussioner förts om behovet av att revidera detta nyckeltal. I samband 
med arbetet att ta fram ett nytt soliditetsmått har styrelsen, på inrådan av 
Ekonomiskt samråd, beslutat att föreslå delägarkommunerna att införa detta 
nya mått i ägardirektivet, kapitel 5.5.2. Sedan 2019 har Sverige en ny 
Säkerhetsskyddslagstiftning respektive Säkerhetsskyddsförordning som 
bland annat syftar till att öka skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Bolaget får inte på egen hand 
besluta om säkerhetsklassning eller genomföra andra moment som har med 
sådana beslut att göra. Det måste i stället göras av en kommun som utövar 
ett bestämmande inflytande över bolaget. Bolaget har hittills vänt sig till 
Malmö stad för dessa moment och beslut vilket nu föreslås fastställas i 
direktivet. Genom att ägarna överenskommer om ägarstyrning i detta 
avseende uppnås det avtalsförhållande mellan delägarkommunerna som 
lagstiftningen stipulerar   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-01-27 
Sydvatten följebrev till ägardirektiv, 2023-01-26 
Ägardirektiv 2020-05-28, med förslag på förändringar (avsnitt 5.5.2 och 
avsnitt 6)   
  

 

Ärendet 

Sydvatten AB ber delägarkommunerna att ta ställning till förslaget om 
revidering av ägardirektivet i enlighet med förslaget i bilaga Ägardirektiv 
2020-05-28, med förslag på förändringar (avsnitt 5.5.2 och avsnitt 6). 
Sydvatten AB önskar svar från delägarkommunerna senast den 14 april 
2023 för att ärendet ska kunna hanteras inför beslut vid Sydvattens 
årsstämma den 29 maj.   
 

 



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-01-27 
 

KS 2023-00061 
Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
föreslagna ändringar i Sydvatten AB:s ägardirektiv.    

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Sydvatten AB 
Diariet 



 Beslut 2020-05-28 

 
 
 
Ägardirektiv för Sydvatten AB 
 
1. Bakgrund 
 
Sydvatten AB är ett bolag som bildats i syfte att tillförsäkra delägarkommunernas vatten-
försörjning genom av bolaget ägda vattenförsörjningsanläggningar, fram till delägarkom- 
munernas egna distributionssystem. Bolaget har i dag även möjlighet att åta sig andra 
uppgifter inom vattenförsörjningsområdet åt delägarkommunerna, samt att bedriva viss  
annan verksamhet inom området. 
 
Sydvatten AB ägs av kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, 
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, 
Vellinge och Ängelholm.  
 
För bolaget gäller bolagsordning, bilaga 1. Delägarkommunerna har ingått konsortialavtal om 
verksamheten i bolaget, bilaga 2. 
 
 
2. Kommunalt bolag som rättssubjekt 
 
Sydvatten AB är ett bolag som ägs uteslutande av kommuner. Kommunalrätten ställer krav på 
kommunalt inflytande, uppföljning och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som 
drivs i bolagsform. Då kommunerna valt aktiebolagsformen som organisationsform för ifråga-
varande uppgift skall kommunerna därför se till att det finns formella styrinstrument som 
säkerställer att bolaget utvecklas i för kommunerna önskvärd riktning. Offentlighetsprincipen 
gäller även kommunala bolag. 
 
Kommunala bolag har till uppgift, inte att bedriva verksamhet i främst vinstsyfte, utan att 
förverkliga vissa kommunala ändamål. Samtidigt har kommunerna ansvar inom vitt skilda 
områden, bl.a. i fråga om samhällsplanering och hållbar ekologisk utveckling, inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, för samhällets infrastruktur- och försörjningssystem samt för skilda 
välfärdsfrågor i övrigt. Kommunernas skilda ansvarsområden gör att det i olika avseenden 
måste företas avvägningar mellan skilda intressen. Av dylika skäl måste kommunerna se till 
att det finns ett fungerande styrsystem över verksamhet som drivs i bolagsform, så att de 
avvägningar som måste företas görs inom ramen för det demokratiska systemet. 
 
 
3. Ägardirektiv som juridiskt instrument 
 
Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan kommunerna och bolaget 
har föreliggande ägardirektiv arbetats fram. Ägardirektivet skall antas på bolagsstämma i 
Sydvatten AB. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets 
styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider 
mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Det blir också ett ansvar för revisorer och 
lekmannarevisorer att granska att ägarnas instruktion till bolaget följs vid fullgörande av 
bolagets förvaltning. 
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Ägardirektivet anger övergripande riktlinjer av strategisk art för bolagets verksamhet; det är 
fråga om riktning, ramar och mål av övergripande karaktär. 
 
Inom ramen för vad som följer av ägardirektiven är det bolagets styrelse som ansvarar för att 
bolaget utvecklas på bästa sätt under största möjliga effektivitet, verksamhetsmässigt och 
affärsmässigt. 
 
 
4. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
 
Enligt aktiebolagsrättens regler har bolaget att i sin verksamhet hålla sig inom ramen för vad 
bolagsordningen anger, bl.a. i fråga om föremålet för bolagets verksamhet. 
 
Det åligger bolaget enligt föreliggande ägardirektiv att, såvitt på bolaget ankommer, följa vad 
som finns intaget i mellan kommunerna träffat konsortialavtal, som om bolaget självt varit 
part i avtalet.  
 
Vid bedömande av bolagets uppgifter och ändamålet med bolagets verksamhet gäller, oavsett 
hur bolagsordning och konsortialavtal än skulle kunna tolkas, att bolagets verksamhet alltid 
skall hålla sig inom ramen för den kommunala kompetensen. 
 
Sydvatten AB:s verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för det 
regelverk som gäller för verksamheten. Bolaget skall så långt möjligt fullgöra sina uppgifter 
utan kommunalt ekonomiskt stöd. 
 
Sydvatten skall vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av samhällsansvar och 
medborgarperspektiv. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och 
säkerhet. 
 
Bolaget skall följa och i den mån det är motiverat även bidra till branschens utveckling, 
intressera sig för framtidsfrågor och ta aktiv del i branschorganens och myndigheternas 
arbete. Bolaget ska sörja för kunskapsåterföring till delägarna, såväl till ägarrepresentanter 
som till förvaltningsorganisationer. 
 
Sydvatten skall arbeta för att ansluta nya delägare, för ett gynnsamt resursutnyttjande. 
 
Sydvatten skall kontinuerligt vara beredd att utveckla samarbetet med delägarekommunerna. 
 
 
5. Övergripande mål 
 
5.1. Kapacitetsmål 
 
Vattenförsörjningen är en grundläggande funktion i samhället. Det åligger bolaget att, under 
beaktande av ekonomiska förhållanden, planera och dimensionera anläggningarna så att det 
finns en stor trygghet i försörjningssystemet, och att leveranssäkerheten kan upprätthållas vid 
olika förekommande situationer. 
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5.2. Kvalitetsmål 
 
Kvaliteten på det vatten som erbjuds är av grundläggande betydelse för samhällets hälsoskydd 
och välfärd. Bolaget har ansvaret för att det vatten som erbjuds för konsumtion uppfyller högt 
ställda krav på en god vattenkvalitet. 
 
5.3. Miljöpolicy 
 
Det är styrelsens ansvar att se till att bolaget har en miljöpolicy som upprättats på basis av en 
ekologiskt hållbar utveckling. 
 
5.4. Jämställdhet och mångfald 
 
Bolaget skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 
främja jämställdhet i arbetslivet. 
 
Bolaget skall vidare inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 
främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning. 
 
5.5. Ekonomiska förhållanden 
 
5.5.1. Allmänt 
 
Det är bolagets uppgift att under beaktande av angivna miljömål, kapacitetsmål, kvalitetsmål 
etc. liksom andra sociala och etiska krav som kan ställas på bolaget, bedriva verksamheten på 
effektivast möjliga vis i syfte att säkerställa ett gynnsamt pris för konsumenten. 
 
5.5.2. Vissa ekonomiska nyckeltal 
 
Bolaget skall bedriva verksamheten på sådant sätt att verksamheten är tillfredsställande 
konsoliderad och att ekonomiska nyckeltal i form av bl.a. soliditetsmått hålls på en så 
tillfredsställande nivå att bolaget kan överbrygga ekonomiska ansträngningar i form av 
investeringar, haverier etc. och så långt möjligt finansiera sig utan att det utgör en belastning 
för delägarkommunerna. 
 
Bolagets soliditetsmått skall vara i intervallet 12–16 % räknat som:                                         
(eget kapital + (1-skattesats) x obeskattade reserver) / balansomslutning 
 
5.5.3. Avkastning till bolagets aktieägare 
 
Delägarkommunerna uppställer inget särskilt angivet avkastningskrav för bolagets 
verksamhet. Det står istället varje delägarkommun fritt att i förekommande fall tillgodose 
motsvarande ekonomiska behov inom ramen för sitt eget avgiftsuttag. 
 
5.5.4. Redovisning m.m. 
 
Med hänsyn till att bolaget getts möjlighet att fullgöra vissa uppgifter som kan förutsättas inte 
vara gemensamma för samtliga ägarkommuner, skall bolaget redovisningsmässigt göra en 
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uppdelning på skilda rörelsegrenar, så att samtliga kostnader i bolagets totala verksamhet kan 
fördelas på rätt kostnadsbärare utan s.k. korssubventionering. 
 
Bolaget skall till delägarkommunerna överlämna årsredovisningar och delårsrapporter och på 
begäran även annan ekonomisk information. 
 
5.5.5 Borgen  
 
Bolagets investeringar ska finansieras med borgenslån i enlighet med vad som framgår av 
konsortialavtalet § 7. 
 
Borgensåtagandena fördelas i enlighet med konsortialavtalet § 7 (mellan delägarna i förhål-
lande till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet). 
 
Bolaget ersätter delägarkommunerna, efter fördelat borgensåtagande, med en borgensavgift på 
25 räntepunkter (0,25 %). Borgensavgiftens räntepunkter bör omprövas vid lämpliga tillfällen. 
 
6. Säkerhetsklassning och registerkontroll 
 
Som regleras i Säkerhetsskyddslagstiftningen och Säkerhetsskyddsförordningen skall bolaget 
säkerställa hanteringen av säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter. Detta gäller såväl egen anställd personal och bolagets styrelse som externa 
samarbetspartners och leverantörer. Detta omfattar beslut om placering i säkerhetsklass och 
ansökan om registerkontroll. Enligt Säkerhetsskyddsförordningen är det kommunen som 
beslutar om säkerhetsklass 2 och 3 för bolag som kommunen utövar ett bestämmande 
inflytande över. Delägarkommunerna uppdrar därför åt bolaget att vända sig till Malmö 
kommun för beslut om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och utförande av samtliga uppgifter 
enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsordningen som åligger en kommun som 
utövar bestämmande inflytande över bolaget. 
 
 
7. Processfrågor 
 
7.1. Ägarsamråd 
 
På kallelse från företrädare för ägarna skall Bolaget minst en gång per år medverka i samråd 
om bolagets verksamhet där bolaget informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärs-
mässiga utveckling samt redovisar frågor som kan bli aktuella inom den närmsta framtiden; 
bl.a. skall den successiva avvecklingen av borgensåtaganden diskuteras vid samrådet. 
 
Företrädare för ägarna kan också lämna uppdrag till Bolaget att anordna sådant samrådsmöte 
som anges i första stycket. 
 
7.2. Kommunernas ställningstagande 
 
Frågor av principiell betydelse eller eljest av större vikt skall enligt kommunalrätten bli före-
mål för kommunfullmäktiges ställningstagande. När fråga är om delägda företag skall detta 
ske i en omfattning som är rimlig. Det ankommer på kommunstyrelsen i delägarkommunerna 
att, med beaktande av kommunalrättens grundläggande uppgifts- fördelning mellan kommun-
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styrelse och kommunfullmäktige, avgöra vilka frågor som kan avgöras av kommunstyrelsen 
och vilka frågor som är av den vikten att de skall föras under kommunfullmäktiges prövning.  
 
Bolaget skall genom skrivelse till delägarkommunernas kommunstyrelser inhämta kommun-
ernas ställningstagande i följande frågor: 
 
- Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
 
- Ingående av avtal eller vidtagande av åtgärd som kan innebära beaktansvärd negativ inver-
kan på bolagets övergripande målfrågor eller på annat viktigt intresse i bolagets verksamhet. 
 
- Åtgärd som innebär förändring i delägarkommunernas ägarposition, inkl. bildandet av 
dotterbolag. 
 
- Åtgärd från bolagets sida över vilken det blir aktuellt att delägarkommun eller delägar-
kommuner skall yttra sig till miljödomstol eller regering enligt miljöbalken. 
 
- Beslut om betydande förändrad verksamhetsomfattning. 
 
- Annan fråga som kan antas vara av principiell eller viktig betydelse för delägarkommunerna. 
 
För att så långt möjligt förebygga att delägarkommunerna kommer till olika ställnings-
taganden i väckta frågor åligger det bolaget att proaktivt verka för att frågorna blir föremål  
för beredning vid ägarsamråd med delägarkommunerna före formellt beslut initieras. 
 
7.3 Kommunernas uppsikt 
 
Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Kommun- 
styrelserna i ägarkommunerna har rätt att själva eller genom därtill utsedda personer när som 
helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämnas ut. 
 
 
8. Revision 
 
8.1. Auktoriserad revisor 
 
Ansvaret för val av auktoriserad revisor i kommunalt bolag ligger alltid ägarnas/ 
kommunernas val. 
 
Det praktiska arbetet med upphandling av auktoriserad revisor hanteras av bolaget. Frågorna 
skall emellertid i alla steg i upphandlingsförfarandet från upphandlingskriterier till urval och 
utvärdering ske i nära samarbete med representanter i det ekonomiska samrådsorganet i 
bolaget. Det slutliga beslutet fattas sedan på bolagsstämman 
 
Revisor väljs enligt aktiebolagslagen på fyra år. Omval är möjligt efter utvärdering. Löpande 
skall förtydliganden till revisor om ägarnas önskemål kunna framföras genom ekonomiska 
samrådsorganet. 
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8.2. Lekmannarevisorer 
 
Lekmannarevisorer utses enligt konsortialavtalets bestämmelser. Lekmannarevisorer skall ses 
som ett bolagsorgan. Därför skall bestämmelse om lekmannarevisorer finnas intagen i bolags-
ordningen. 
 
 
9. Bolagsstämma 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter i delägarkommunerna har rätt att närvara vid bolagsstämma i 
bolaget.  
 
Bolagets styrelse har ansvaret för att kallelse till bolagsstämma skickas, i god tid före sista 
dag för kallelse till ordinarie bolagsstämma enligt aktiebolagslagen, till resp. kommunfull-
mäktiges expedition i delägarkommunerna. Kommunfullmäktigeledamöter som vill delta skall 
anmäla deltagande senast två veckor i förväg. Kommunfullmäktigeledamot har yttranderätt i 
form av rätt att i förväg ställa frågor, med rätt att även delta i härtill anslutna diskussioner.  
 
Kommunerna skall verka för att stämmorna är öppna även för allmänhet och massmedia. 



Diarienr  Datum 
SV/2023/0015-1 2023-01-26 

 Sidnr 

 
    Till 
    Sydvattens delägarkommuner 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESS  TFN         ORG.NR  PLUSGIRO 53 51 93-7 

Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö 010-515 10 00              556100-9837 BANKGIRO 400-6722 

 

Ägardirektiv – revidering 
Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Sydvatten AB innefattar två 
kompletteringar som avser dels förtydligande av soliditetsmått, dels instruktion för hur 
bolaget ska agera utifrån ny säkerhetsskyddslagstiftning, kapitel 6. 
Bolaget har sedan ett tiotal år haft ett internt soliditetsmål, fastställt av bolagets styrelse. 
Med anledning av bolagets omfattande investeringsplaner, nya redovisningsregler med 
mera, har diskussioner förts om behovet av att revidera detta nyckeltal. I samband med 
arbetet att ta fram ett nytt soliditetsmått har styrelsen, på inrådan av Ekonomiskt samråd, 
beslutat att föreslå delägarkommunerna att införa detta nya mått i ägardirektivet, kapitel 
5.5.2. 
Sedan 2019 har Sverige en ny Säkerhetsskyddslagstiftning respektive Säkerhetsskydds-
förordning som bland annat syftar till att öka skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Bolaget får inte på egen hand besluta om säker-
hetsklassning eller genomföra andra moment som har med sådana beslut att göra. Det 
måste i stället göras av en kommun som utövar ett bestämmande inflytande över bolaget. 
Bolaget har hittills vänt sig till Malmö stad för dessa moment och beslut vilket nu föreslås 
fastställas i direktivet. Genom att ägarna överenskommer om ägarstyrning i detta avseende 
uppnås det avtalsförhållande mellan delägarkommunerna som lagstiftningen stipulerar.  

Beslut senast 14 april 
Vi ber er ta ställning till bifogade förslag till revidering av ägardirektiv och emotser ert 
beslut senast den 14 april 2023 för att ärendet ska hanteras inför beslut vid årsstämman  
den 29 maj. 
Ni är hjärtligt välkomna att höra av er med era frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
SYDVATTEN AB 

 
Ilmar Reepalu  Jörgen Johansson 
Styrelseordförande  VD 
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§ 68 Dnr 2023-00123  

Ändringar i ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten 
och avlopp AB (NSVA AB) 

Sammanfattning 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i bolaget NSVA om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive 
kommun. 

Vid en genomlysning av bolaget som genomfördes under åren 2020 och 
2021 identifierades ett antal utvecklingsområden. Bland annat 
konstaterades att det fanns ett behov av att se över bolagets ägardirektiv 
och att tydliggöra ägarstyrningen.  

Mot denna bakgrund påbörjades under år 2022 en översyn av 
ägardirektivet. Tjänstepersoner från Helsingborgs stad har hållit samman 
processen där diskussion och förankring har skett med 
delägarkommunernas ägarrepresentanter på tre ägarsamråd under året. 
Avstämningar har också hållits med bolagets styrelse och ledning.  

Det reviderade ägardirektivet innehåller förslag på ny inriktning, mål och 
nyckeltal enligt beslutsunderlag. 

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2023-03-02 
Förslag ägardirektiv 2022-11-11 
Befintligt ägardirektiv med spårade ändringar 
  

Ärendet 

NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster. 
Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och 
förbättringsåtgärder, ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar. Bolaget ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Nya mål 

 NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 2030  
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 Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin 
Personalresurser och kompetens ska vara grönt 

 Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier 
enligt Svensk Vattens hållbarhetsindex för verksamhet som rör den 
egna kommunen. 
 

Nyckeltal 
Vid uppföljningen av inriktning och mål ska bolaget redovisa relevanta 
nyckeltal.  
Följande nyckeltal kan också redovisas per kommun: 

 Produktionskostnad    
De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i bolaget NSVA om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive 
kommun. 

Vid en genomlysning av bolaget som genomfördes under åren 2020 och 
2021 identifierades ett antal utvecklingsområden. Bland annat 
konstaterades att det fanns ett behov av att se över bolagets ägardirektiv 
och att tydliggöra ägarstyrningen.  

Mot denna bakgrund påbörjades under år 2022 en översyn av 
ägardirektivet. Tjänstepersoner från Helsingborgs stad har hållit samman 
processen där diskussion och förankring har skett med 
delägarkommunernas ägarrepresentanter på tre ägarsamråd under året. 
Avstämningar har också hållits med bolagets styrelse och ledning.  

Det reviderade ägardirektivet innehåller förslag på ny inriktning, mål och 
nyckeltal enligt nedan. 

Verksamhetens inriktning 
NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster. 
Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och 
förbättringsåtgärder, ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar. Bolaget ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Nya mål 

 NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 2030  

 Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin 
Personalresurser och kompetens ska vara grönt 

 Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier 
enligt Svensk Vattens hållbarhetsindex för verksamhet som rör den 
egna kommunen. 
 

Nyckeltal 
Vid uppföljningen av inriktning och mål ska bolaget redovisa relevanta 
nyckeltal.  
Följande nyckeltal kan också redovisas per kommun: 
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 Produktionskostnad    

 VA-utveckling, kundvård och administration 

 Utveckling ledningsinvesteringar per kbm. 
 
Därtill är en komplettering gjord i avsnittet ”Samverkan med 
delägarkommunerna” om att NSVA ska företräda delägarkommun i VA-
relaterade frågor enligt särskilt upprättad fullmakt samt att bolaget i skälig 
omfattning ska lämna muntlig information om VA-verksamheten till den 
nämnd/styrelse i respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. 
 
Under avsnittet ”Ekonomi och finansiella mål” har det tydliggjorts med att 
NSVA ska se till att endast kostnader hänförliga till VA-verksamhet belastar 
VA-avgifterna samt att NSVA har ansvar för att sammanställa det totala 
resultatet för VA-ekonomin och redovisa detta för respektive 
delägarkommun. 
 
I stycket om ”Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt” framgår att 
kommunerna inte längre är skyldiga att utse kontaktpersoner till NSVA. 
Däremot ska NSVA utse kontaktperson i bolaget som ansvarar för 
kontakterna med respektive kommun. NSVA ska dessutom löpande, genom 
bland annat månadsrapporter, hålla den nämnd/styrelse inom respektive 
delägarkommun som ansvarar för VA-frågor informerad om verksamhet 
utförd för kommunen. Delägarkommunerna ska löpande informera NSVA 
om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande. 
 
Avsnittet ”Löpande samråd” har kompletterats med texten att det på ett av 
de årliga mötena ska föras dialog med bolaget kring strategiskt viktiga 
frågor samt att ägardirektivet ska följas upp. Ett nytt textavsnitt har också 
lagts till avseende ”Nya delägare” där det anges att delägarkommunerna ser 
positivt på att ytterligare kommuner i nordvästra Skåne blir delägare i NSVA. 
 
Utöver detta har mindre redaktionella ändringar och formuleringar gjorts. 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

- att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NVSA AB. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
- att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NVSA AB. 
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Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-03-08, § 55 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
- att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NVSA AB. 
. 
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Niklas Ögren, planeringschef 
niklas.ogren@bjuv.se 
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Ändringar i ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten 
och avlopp AB (NSVA AB) 

 

Sammanfattning av ärendet 

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i bolaget NSVA om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive 
kommun. 

Vid en genomlysning av bolaget som genomfördes under åren 2020 och 
2021 identifierades ett antal utvecklingsområden. Bland annat 
konstaterades att det fanns ett behov av att se över bolagets ägardirektiv 
och att tydliggöra ägarstyrningen.  

Mot denna bakgrund påbörjades under år 2022 en översyn av 
ägardirektivet. Tjänstepersoner från Helsingborgs stad har hållit samman 
processen där diskussion och förankring har skett med 
delägarkommunernas ägarrepresentanter på tre ägarsamråd under året. 
Avstämningar har också hållits med bolagets styrelse och ledning.  

Det reviderade ägardirektivet innehåller förslag på ny inriktning, mål och 
nyckeltal enligt beslutsunderlag. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, 2023-03-02 
Förslag ägardirektiv 2022-11-11 
Befintligt ägardirektiv med spårade ändringar 
  

 

Ärendet 

NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster. 
Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och 
förbättringsåtgärder, ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar. Bolaget ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Nya mål 

 NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 2030  

 Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin 
Personalresurser och kompetens ska vara grönt 

 Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier 
enligt Svensk Vattens hållbarhetsindex för verksamhet som rör den 
egna kommunen. 
 



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-03-02 
 

KS 2023-00123 
Sida 

2(3) 
 

 

Nyckeltal 
Vid uppföljningen av inriktning och mål ska bolaget redovisa relevanta 
nyckeltal.  
Följande nyckeltal kan också redovisas per kommun: 

 Produktionskostnad    
De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i bolaget NSVA om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för de 
allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive 
kommun. 

Vid en genomlysning av bolaget som genomfördes under åren 2020 och 
2021 identifierades ett antal utvecklingsområden. Bland annat 
konstaterades att det fanns ett behov av att se över bolagets ägardirektiv 
och att tydliggöra ägarstyrningen.  

Mot denna bakgrund påbörjades under år 2022 en översyn av 
ägardirektivet. Tjänstepersoner från Helsingborgs stad har hållit samman 
processen där diskussion och förankring har skett med 
delägarkommunernas ägarrepresentanter på tre ägarsamråd under året. 
Avstämningar har också hållits med bolagets styrelse och ledning.  

Det reviderade ägardirektivet innehåller förslag på ny inriktning, mål och 
nyckeltal enligt nedan. 

Verksamhetens inriktning 
NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster. 
Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och 
förbättringsåtgärder, ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar. Bolaget ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Nya mål 

 NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 2030  

 Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin 
Personalresurser och kompetens ska vara grönt 

 Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier 
enligt Svensk Vattens hållbarhetsindex för verksamhet som rör den 
egna kommunen. 
 

Nyckeltal 
Vid uppföljningen av inriktning och mål ska bolaget redovisa relevanta 
nyckeltal.  
Följande nyckeltal kan också redovisas per kommun: 

 Produktionskostnad    

 VA-utveckling, kundvård och administration 

 Utveckling ledningsinvesteringar per kbm. 
 
Därtill är en komplettering gjord i avsnittet ”Samverkan med 
delägarkommunerna” om att NSVA ska företräda delägarkommun i VA-
relaterade frågor enligt särskilt upprättad fullmakt samt att bolaget i skälig 
omfattning ska lämna muntlig information om VA-verksamheten till den 
nämnd/styrelse i respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. 
 
Under avsnittet ”Ekonomi och finansiella mål” har det tydliggjorts med att 
NSVA ska se till att endast kostnader hänförliga till VA-verksamhet belastar 
VA-avgifterna samt att NSVA har ansvar för att sammanställa det totala 
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resultatet för VA-ekonomin och redovisa detta för respektive 
delägarkommun. 
 
I stycket om ”Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt” framgår att 
kommunerna inte längre är skyldiga att utse kontaktpersoner till NSVA. 
Däremot ska NSVA utse kontaktperson i bolaget som ansvarar för 
kontakterna med respektive kommun. NSVA ska dessutom löpande, genom 
bland annat månadsrapporter, hålla den nämnd/styrelse inom respektive 
delägarkommun som ansvarar för VA-frågor informerad om verksamhet 
utförd för kommunen. Delägarkommunerna ska löpande informera NSVA 
om förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande. 
 
Avsnittet ”Löpande samråd” har kompletterats med texten att det på ett av 
de årliga mötena ska föras dialog med bolaget kring strategiskt viktiga 
frågor samt att ägardirektivet ska följas upp. Ett nytt textavsnitt har också 
lagts till avseende ”Nya delägare” där det anges att delägarkommunerna ser 
positivt på att ytterligare kommuner i nordvästra Skåne blir delägare i NSVA. 
 
Utöver detta har mindre redaktionella ändringar och formuleringar gjorts. 

 
 
 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

- att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NVSA AB. 

   

Christian Alexandersson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
NSVA AB 
Tekniska nämnden 
Diariet 



Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och 
bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras förutom i lag och författning av:  

• Gällande aktieägaravtal  
• Gällande bolagsordning  
• Detta ägardirektiv  
• Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar  

1. Bakgrund och syfte  

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp 
och Örkelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar.  

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa 
bestämmelserna i lag (2006:41 2) om allmänna vattentjänster.  

2. Uppdrag och syfte 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 
förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 
och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.  

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 
avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid 
reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.  

3. Samverkan med delägarkommunerna  

NSVA ska:  

• vara en del av delägarkommunernas samhällsbyggnadsprocess vid planering av allmänna VA-
anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i 
delägarkommunerna,  

• arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-
verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 
Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA),  

• bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs,  

• företräda delägarkommun i VA-relaterade frågor enligt särskilt upprättad fullmakt  
• biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering,  
• delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, samt  
• i skälig omfattning lämna muntlig information om VA-verksamheten till den nämnd/styrelse i 

respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. 

 

 



4. Verksamhetens inriktning  

NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster.  

Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, ska bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar.  

Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

5. Mål  

• NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 20301. 
• Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin Personalresurser och 

kompetens ska vara grönt. 
• Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier enligt Svensk Vattens 

hållbarhetsindex för verksamhet som rör den egna kommunen. 

Bolagets inriktning och mål följs upp vid delägarsamråd samt vid rapportering till den nämnd/styrelse 
i respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. Vid uppföljningen ska bolaget redovisa 
relevanta nyckeltal. Följande nyckeltal kan redovisas per kommun: 

• Produktionskostnad 
• VA-utveckling, kundvård och administration 
• Utveckling ledningsinvesteringar per kbm  

 

6. Ekonomiska och finansiella mål  

NSVA:s verksamhet ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i enlighet med 
vad som stadgas i bolagsordningen. NSVA ska se till att endast kostnader hänförliga till VA-
verksamhet belastar VA-avgifterna.  

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 
ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med 
god framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar. NSVA 
har ansvar för att sammanställa det totala resultatet för VA-ekonomin och redovisa detta för 
respektive delägarkommun.  

NSVA ska inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat ska 
balanseras i ny räkning. 

7. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader  

NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 
löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta 
ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna 
urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för 
anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga 
redovisning.  

                                                           
1 Vid beräkningen av verksamhetens klimatavtryck kan Svenskt Vattens beräkningsverktyg eller någon annan vedertagen 
standard användas.  



8. Delägarkommunernas styrning  

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 
underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar:  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande  

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning  
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 

aktierelaterade instrument  
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet  
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning  

a) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA  
b) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske 

enligt lag eller detta avtal  

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta 
ställning  

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet  

b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare  

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital 
enligt senast fastställda balansräkning  

d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast 
fastställda balansräkning  

9. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt samt kontaktperson hos NSVA 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över NSVA. Bolaget erinras om att 
kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten varit 
förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala kompetensen.  

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper 
samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 
eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 
fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.  

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 
verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 
delägarkommunernas kommunstyrelser:  

a) protokoll från bolagsstämma  
b) protokoll från styrelsesammanträde  



c) i förekommande fall tertialrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport  
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen  
f) årlig budget  
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren  
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av  

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta 
sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

NSVA ska utse kontaktperson/-er till respektive kommun för VA-frågor. NSVA ska löpande, genom 
bland annat månadsrapporter, hålla den nämnd/styrelse inom respektive delägarkommun som 
ansvarar för VA-frågor informerade om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag för 
beslut, liksom delägarkommunerna löpande ska informera NSVA om förhållanden viktiga för VA-
verksamheten och dess utförande.  

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör 
kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.  

10. Förvaltningsberättelsen  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  

11. Löpande delägarsamråd  

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.  

NSVA:s ledning ska löpande och minst två gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 
bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli 
föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus 
på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de 
närmaste tre åren. Vid ett av mötena ska samrådet föra dialog med bolaget kring strategiskt viktiga 
frågor samt följa upp ägardirektivet.  

NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.  

12. Information till revisorer  

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA 
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 
delägarkommuners revision till information.  

 

 

 



Granskningsrapporten  

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

13. Nya delägare 

Delägarkommunerna ser positivt på att ytterligare kommuner i nordvästra Skåne blir delägare i 
NSVA. 

14. Beslut om ägardirektiv  

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 
bolagsstämma i bolaget.  



Ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  

Den verksamhet som bedrivs i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, nedan kallat NSVA, och 
bolagets förhållande till delägarkommunerna regleras förutom i lag och författning av:  

 Gällande aktieägaravtal  
 Gällande bolagsordning  
 Detta ägardirektiv  
 Särskilda direktiv utfärdade i samförstånd av delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar  

1. Bakgrund och syfte  

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp 
och Örkelljunga har överenskommit att genom samriskföretaget NSVA långsiktigt samverka om 
förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna VA-anläggningar.  

Delägarkommunerna är, såsom ägare av sina respektive VA-anläggningar, huvudmän för de allmänna 
vatten- och avloppsanläggningarna i respektive kommun och har som sådana att följa 
bestämmelserna i lag (2006:41 2) om allmänna vattentjänster.  

2. Kommunala ändamålet Uppdrag och syfte 

NSVA ska, på ett resurseffektivt sätt, ansvara för förvaltning, drift, underhåll, förnyelse och 
förbättringar av delägarkommunernas VA-anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

NSVA:s verksamhet syftar till att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja stordriftsfördelar 
och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala inflytandet.  

NSVA:s mål är att uppnå hög trygghet och kvalitet vad gäller vattenproduktion och distribution, 
avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten samt omhändertagande av vid 
reningen avskilt slam. Bolaget ska även i övrigt svara upp mot kundernas behov och förväntningar.  

3. Samverkan med delägarkommunerna  

NSVA ska:  

 biträda vara en del av delägarkommunernas samhällsbyggnadsprocess vid planering av 
allmänna VA-anläggningars utbyggnad samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i 
delägarkommunerna  

 arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmän för VA-
verksamheten avseende bland annat taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 
Allmänna Bestämmelser för brukande av allmän VA-anläggning (ABVA)  

 bereda ärenden och genomföra de utredningar inom VA-området som delägarkommunernas 
fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs  

 biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44 - 49 §§ LAV eller som 
vilar på annan rättslig grund, företräda delägarkommun i VA-relaterade frågor enligt särskilt 
upprättad fullmakt  

 biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering, samt  
 delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid informationsfrågorna 

skall ägnas särskild uppmärksamhet.  
 i skälig omfattning lämna muntlig information om VA-verksamheten till den nämnd/styrelse i 

respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor 
 



4. Verksamhetens inriktning  

NSVA ska i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljön, förebygga föroreningar och 
minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften 
av verksamheten som vid underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.  

NSVA ska leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster.  

Driften av verksamheten, inklusive underhålls-, förnyelse- och förbättringsåtgärder, ska bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling utifrån den enskilda delägarkommunens förutsättningar.  

Bolaget ska var en attraktiv arbetsgivare. 

5. Mål  

 NSVA:s verksamhet ska vara klimatneutral 20301 
 Resultatet enligt Svenskt Vattens hållbarhetsindex i kategorin Personalresurser och 

kompetens ska vara grönt.  
 Respektive delägarkommun får sätta mål avseende andra kategorier enligt Svensk Vattens 

hållbarhetsindex för verksamhet som rör den egna kommunen. 

Bolagets inriktning och mål följs upp vid delägarsamråd samt vid rapportering till den nämnd/styrelse 
i respektive delägarkommun som ansvarar för VA-frågor. Vid uppföljningen ska bolaget redovisa 
relevanta nyckeltal. Följande nyckeltal kan redovisas per kommun: 

 Produktionskostnad 
 VA-utveckling, kundvård och administration 
 Utveckling ledningsinvesteringar per kbm  

 

6. Ekonomiska och finansiella mål  

NSVA:s verksamhet ska, inom ramen för lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 
kommunallagen (2017:725), och med beaktande av "nödvändiga kostnader" som anges i lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer 
och i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. NSVA ska se till att endast kostnader 
hänförliga till VA-verksamhet belastar VA-avgifterna.  

NSVA ska på såväl kort som lång sikt se till att ha en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 
säkerställa att delägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 
ägandet uppnås. Bolaget ska besitta erforderlig beställarkompetens så att delägarkommunerna med 
god framförhållning kan planera sina VA-taxor inför kommande års planerade investeringar.  

NSVA har ansvar för att sammanställa det totala resultatet för VA-ekonomin och redovisa detta för 
respektive delägarkommun.  

NSVA ska primärt inte lämna någon aktieutdelning till delägarkommunerna, utan redovisat resultat 
ska balanseras i ny räkning. 

7. NSVA:s redovisning av intäkter och kostnader  

                                                           
1 Vid beräkningen av verksamhetens klimatavtryck kan Svenskt Vattens beräkningsverktyg eller någon annan vedertagen 
standard användas.  



NSVA ska upprätta en redovisningsmodell i överensstämmelse med gällande VA-lagstiftning som 
löpande fördelar de utgifter och inkomster som uppstår och tillhör respektive delägarkommun. Detta 
ska ske genom att separata resultatenheter upprättas. NSVA ska för varje delägarkommun kunna 
urskilja intäkter och kostnader samt tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden för 
anläggningstillgångar, så att dessa uppgifter kan komplettera respektive delägarkommuns övriga 
redovisning.  

8. Delägarkommunernas styrning  

Följande frågor anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och ska därför 
underställas delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar:  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingars 
godkännande  

a) förslag till bolagsstämma om ändring av bolagsordning  
b) förslag till bolagsstämma om ändring av NSVA:s aktiekapital samt utgivning av 

aktierelaterade instrument  
c) förslag till bolagsstämma om ändring av föremålet för NSVA:s verksamhet  
d) bildande eller nedläggning av dotterbolag  

Beslut som fattas av bolagsstämma efter att delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning  

a) förslag till bolagsstämma om nya delägare i NSVA  
b) förslag till bolagsstämma om att NSVA ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske 

enligt lag eller detta avtal  

Beslut som fattas av styrelsen efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts möjlighet att ta 
ställning  

a) väsentlig organisatorisk förändring eller avtal om överlåtelse av fast egendom, rörelse eller 
rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån påverkar NSVA:s verksamhet  

b) ingående av avtal/överenskommelser, vilka - oavsett kontraktsvärdet - är av strategisk eller 
principiell betydelse för delägarna eller någondera delägare  

c) upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans med NSVA:s tidigare lån och 
krediter eller ställda säkerheter uppgår till ett belopp som överstiger NSVA:s egna kapital 
enligt senast fastställda balansräkning  

d) NSVA:s ställande av säkerhet där värdet av säkerheten tillsammans med redan utestående 
säkerheter och tidigare lån och krediter överstiger NSVA:s egna kapital enligt senast 
fastställda balansräkning  

9. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt samt kontaktperson hos NSVA 

Delägarkommunernas kommunstyrelser har uppsikts- och tillsynsplikt över NSVA. Bolaget erinras om 
att kommunstyrelsen i respektive delägarkommun har att fatta årligt beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala 
kompetensen.  

Delägarkommunernas kommunstyrelser har rätt att ta del av NSVA:s handlingar och räkenskaper 
samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. Styrelsens ordförande, verkställande direktör 



eller annan som bolaget utser ska, om delägarkommun så begär, närvara vid delägarkommunens 
fullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning ska behandlas.  

NSVA ska fortlöpande hålla delägarkommunernas kommunstyrelser väl informerade om sin 
verksamhet. Det innebär bland annat att NSVA ska översända följande handlingar till 
delägarkommunernas kommunstyrelser:  

a) protokoll från bolagsstämma  
b) protokoll från styrelsesammanträde  
c) i förekommande fall tertialdelårsrapporter 
d) årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport  
e) underlag till sammanställd redovisning för kommunen  
f) årlig budget  
g) ekonomisk helårsplan för de närmaste tre åren  
h) övrig information som delägarkommunerna önskar ta del av  

Innehåller handling ovan uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag har bolaget rätt att utesluta 
sådan uppgift. Av översänt material ska dock framgå att sådan åtgärd vidtagits.  

Varje delägarkommun ska utse vardera två tjänstemän som kontaktpersoner till NSVA, där den ena 
ska hantera ekonomiska frågor och andra tekniska frågor. Kontaktpersonerna ska ansvara för att 
information och beslut som rör vatten- och avloppsfrågor och vars underlag bereds av NSVA hanteras 
enligt ordning i respektive kommun. På samma sätt är NSVA ska skyldigt att utse kontaktperson/-er 
till respektive kommun för VA-motsvarande frågor. NSVA ska löpande, genom bland annat 
månadsrapporter, hålla den nämnd/styrelse inom respektive delägarkommun som ansvarar för VA-
frågor kontaktpersonerna informerade om verksamhet utförd för kommunen samt ta fram underlag 
för beslut, liksom delägarkommunerna kontaktpersonerna löpande ska informera NSVA om 
förhållanden viktiga för VA-verksamheten och dess utförande.  

NSVA ska från respektive kommun skyndsamt delges av politiken fattade beslut som berör 
kommunens vatten- och avloppsverksamhet eller NSVA.  

10. Förvaltningsberättelsen  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv 
angivna syftet och ramarna med densamma.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom 
för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt ovan.  

11. Löpande delägarsamråd  

Styrelsen ska i sin planering beakta delägarkommunernas tidplan för rapportering av bokslut, 
delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.  

NSVA:s ledning ska löpande och minst tre två gånger per år kalla delägarkommunerna till samråd om 
bolagets verksamhet, där ledningen informerar om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga 
utveckling samt redovisar väsentliga händelser i verksamheten och frågor som eventuellt kan bli 
föremål för underställningsplikt till delägarnas fullmäktigeförsamlingar. Det ena tillfället ska ha fokus 
på ekonomiskt samråd inför styrelsens beslut om årlig budget och ekonomisk helårsplan för de 
närmaste tre åren. Vid ett av mötena ska samrådet föra dialog med bolaget kring strategiskt viktiga 
frågor samt följa upp ägardirektivet.  



NSVA:s ledning är därutöver skyldig att på delägarkommuns begäran informera om NSVA:s 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.  

12. Information till revisorer  

NSVA ska löpande lämna information till bolagets lekmannarevisorer. Därutöver ska NSVA 
tillsammans med bolagets lekmannarevisorer minst en gång per år kalla representanter från övriga 
delägarkommuners revision till information.  

Granskningsrapporten  

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.  

13. Nya delägare 

Delägarkommunerna ser positivt på att ytterligare kommuner i nordvästra Skåne blir delägare i 
NSVA. 

 

14. Beslut om ägardirektiv  

Detta ägardirektiv ska, efter delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar godkännande, antas på 
bolagsstämma i bolaget.  
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§ 69 Dnr 2023-00093  

Utökad borgensåtagande för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Medelpunkten bedriver uthyrning av hjälpmedel till 
medlemskommunernas invånare som har någon typ av 
funktionsnedsättning. På grund av ökad efterfrågan av hjälpmedel och höjda 
priser har förbundets likviditet försämrats kraftigt. På Direktionens 
sammanträde 2022-11-29 fattade Medelpunkten beslut om att föreslå 
medlemskommunernas Fullmäktige att godkänna att Kommunalförbundet 
Medelpunkten ansöker om utökning av låneramen till 60 mnkr hos 
Helsingborg stad. 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade 2022-01-30 godkänna att 
Medelpunkten får ansöka om utökning av låneramen till 60 mnkr hos 
Helsingborgs stad. 

För att Helsingborgs stad ska kunna behandla låneansökan/utökning av 
låneutrymmet måste denna vara kompletterad med borgensförbindelser från 
samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som motsvarar det önskade 
låneutrymmet. För de elva medlemskommunerna innebär detta ett åtagande 
som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens 
förbrukning. På direktionens sammanträde 2023-01-31 beslutade 
direktionen (§10) att rekommendera kommunerna att godkänna ett 
borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de tre 
senaste årens förbrukning.  
 
För Bjuvs kommun motsvarar det en andel på 4,32 procent och ett 
borgensåtagande på 2 591 628 kr. Mer detaljerad beskrivning av ärendet 
finns på sidan 8 § 9 i bilaga med sammanträdesprotokoll från 2022-11-29 
och på sidan 7 § 10 i bilaga med sammanträdesprotokoll från 2023-01-31. 
   

   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-02-24 
Sammanträdesprotokoll, Direktionen för Medelpunkten 2022-11-29 
Sammanträdesprotokoll, Direktionen för Medelpunkten 2023-01-31 
PM med fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 
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Ärendet 

För att Helsingborgs stad ska kunna behandla låneansökan och en utökning 
av låneramen som godkänts av Fullmäktige i Bjuvs kommun 2023-01-30, 
måste Bjuvs kommuns Fullmäktige även godkänna ett borgensåtagande på 
2 591 628 kr i enlighet med sidan 7 § 10 i bilaga från Direktionens 
sammanträdesprotokoll 2023-01-31. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna ett 
borgensåtande för Bjuvs kommun på 2 591 628 kr i enlighet med 
direktionens rekommendation på sidan 7 § 10 i bilagan med direktionens 
sammanträdesprotokoll från 2023-01-31.  

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna ett borgensåtande för Bjuvs kommun 
på 2 591 628 kr i enlighet med direktionens rekommendation på sidan 7 § 
10 i bilagan med direktionens sammanträdesprotokoll från 2023-01-31.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-03-08, § 54 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna ett 
borgensåtande för Bjuvs kommun på 2 591 628 kr i enlighet med 
direktionens rekommendation på sidan 7 § 10 i bilagan med direktionens 
sammanträdesprotokoll från 2023-01-31.  
   
 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Stefan Christensson, konsult 
stefan.christensson@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-24 
Referens 

KS 2023-00093 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

Utökad borgensåtagande för Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Medelpunkten bedriver uthyrning av hjälpmedel till 
medlemskommunernas invånare som har någon typ av 
funktionsnedsättning. På grund av ökad efterfrågan av hjälpmedel och höjda 
priser har förbundets likviditet försämrats kraftigt. På Direktionens 
sammanträde 2022-11-29 fattade Medelpunkten beslut om att föreslå 
medlemskommunernas Fullmäktige att godkänna att Kommunalförbundet 
Medelpunkten ansöker om utökning av låneramen till 60 mnkr hos 
Helsingborg stad. 

Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade 2022-01-30 godkänna att 
Medelpunkten får ansöka om utökning av låneramen till 60 mnkr hos 
Helsingborgs stad. 

För att Helsingborgs stad ska kunna behandla låneansökan/utökning av 
låneutrymmet måste denna vara kompletterad med borgensförbindelser från 
samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som motsvarar det önskade 
låneutrymmet. För de elva medlemskommunerna innebär detta ett åtagande 
som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens 
förbrukning. På direktionens sammanträde 2023-01-31 beslutade 
direktionen (§10) att rekommendera kommunerna att godkänna ett 
borgensåtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de tre 
senaste årens förbrukning.  
 
För Bjuvs kommun motsvarar det en andel på 4,32 procent och ett 
borgensåtagande på 2 591 628 kr. Mer detaljerad beskrivning av ärendet 
finns på sidan 8 § 9 i bilaga med sammanträdesprotokoll från 2022-11-29 
och på sidan 7 § 10 i bilaga med sammanträdesprotokoll från 2023-01-31. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Stefan Christensson, 2023-02-24 
Sammanträdesprotokoll, Direktionen för Medelpunkten 2022-11-29 
Sammanträdesprotokoll, Direktionen för Medelpunkten 2023-01-31 
PM med fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 
  

 

Ärendet 

För att Helsingborgs stad ska kunna behandla låneansökan och en utökning 
av låneramen som godkänts av Fullmäktige i Bjuvs kommun 2023-01-30, 
måste Bjuvs kommuns Fullmäktige även godkänna ett borgensåtagande på 



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-02-24 
 

KS 2023-00093 
Sida 

2(2) 
 

 

2 591 628 kr i enlighet med sidan 7 § 10 i bilaga från Direktionens 
sammanträdesprotokoll 2023-01-31. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna ett 
borgensåtande för Bjuvs kommun på 2 591 628 kr i enlighet med 
direktionens rekommendation på sidan 7 § 10 i bilagan med direktionens 
sammanträdesprotokoll från 2023-01-31.  

   

Christian Alexandersson 
Tf kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Diariet 
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och Ingela Sylwander hälsar alla välkomna.  

  

   

 

 

§ 2  Upprop 

 

   

 

 

§ 3  Val av mötesordförande 
  Beslutas att utse Ingela Sylwander till mötesordförande 

 

   

 

 

§ 4  Val av justerare 
  Beslutas att utse Anna Berg von Linde att justera protokollet 

 

   

 

 

§ 5  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 6  Val av presidium 
  

Enligt Medelpunktens reglemente ska valberedningen bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 
kommunstyrelsen utsedd representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium 
samt två ytterligare kommuner vilka utses av direktionen. Vid direktionens sammanträde 2022-11-29 
beslutades att utse kommunstyrelseordförande (eller av KS utsedd representant) från Helsingborg, 
Ängelholm, Landskrona, Klippan och Höganäs till valberedning. 
 
Valberedningen har således bestått av: 
Alexander Svensson (M), Helsingborgs stad 
Robin Holmberg (M), Ängelholms kommun  
Lisa Flinth (L), Landskrona stad 
Anna Andresen (M), Klippans kommun 
Peter Schölander (M), Höganäs Kommun 
 
Valberedningen föreslår för mandatperioden 2023-2026:  
  

Till ordförande   Kristian Anderson (M) Helsingborg 
1:e vice ordf      Ingela Sylwander (M) Ängelholm 
2:e vice ordf     Ulf Jiewertz (M) Båstad 

 
 
Direktionen beslutade 
att välja Kristian Anderson till ordförande för mandatperioden 2023 - 2026 
att välja Ingela Sylwander till 1:e vice ordförande för mandatperioden 2023 - 2026 
att välja Ulf Jiewertz till 2:e vice ordförande för perioden 2023 - 2026 
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§ 7 Firmatecknare 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för 
till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och 
teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) 
om ekonomiska föreningar.  
Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun eller 
kommunalförbund i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens 
regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen och 
delegeringsordningar. För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att 
bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare.  

Vad gäller kommunalförbundet Medelpunkten regleras beslutanderätten i reglementet och i 
delegeringsordningen.  Men då det är oerhört svårt att täcka in alla olika ärendetyper då förbundets 
firmatecknare efterfrågas föreslås att direktionen fattar ett särskilt beslut om firmatecknare som ska 
användas vid de tillfällen då särskild reglering saknas i förbundets styrdokument.  
 
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

 
att direktionen för året 2023, i ärenden där inget särskilt beslut fattas, utser;  
 
Firmatecknare för kommunalförbundet Medelpunkten 
 
Direktionens ordförande Kristian Anderson, förste vice ordförande Ingela Sylwander, andre vice 
ordförande Ulf Jiewertz får var för sig eller tillsammans med förbundschef Fredrik Eklund teckna 
firma för kommunalförbundet Medelpunkten. 
 
Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket 
 
Ekonomi- och lagerchef Patrik Durén får underteckna handlingar som avser tjänster hos förbundets 
bank och hos Skatteverket. 
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§ 8  Beslutsattestanter 2023  

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2023 
 
Politisk ledning                         Ordförande        Kristian Anderson 
vid förfall                                   förste vice ordförande             Ingela Sylwander                         
vid förfall                                   andre vice ordförande             Ulf Jiewertz        
 
Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget.  
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 
 
Administration   Maria Pedersen 
Ekonomi, lager och logistik                Patrik Durén  
Inköp hjälpmedel samt reservdelar Emil Bernmarker 
Retur/tvätt, Säng samt rekond Nicklas Olin 
                               
Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:  
 
Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör 
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§ 9 Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025 

Budget och verksamhetsplan för 2023-2025 har arbetats fram och godkänts av direktionen på mötet 
2022-11-29. Efter ett riksdagsval ska enligt förbundsordningen även den nyvalda direktionen 
fastställa budgeten före utgången av januari månad året därpå.  

Verksamhetsplan och Budget bifogades kallelsen och föredrogs på mötet.  
 
Direktionen beslutade 
 
att fastställa Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025   
 

  

 

§ 10 Borgensåtagande 

På direktionsmötet den 29 november 2022 beslutades det att utöka låneramen hos Helsingborg Stad 
till 60 miljoner.  

För att Helsingborg stad ska kunna behandla låneansökan/utökning av låneutrymmet måste denna 
vara kompletterad med borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp 
som motsvarar det önskade låneutrymmet. För de elva medlemskommunerna innebär detta ett 
åtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning enligt 
tabellen nedan  

Kommun Andel Borgensåtagande 

Bjuvs kommun (10) 4,32% 2 591 628 

Båstad kommun (20) 5,09% 3 051 122 

Helsingborgs kommun (110) 40,06% 24 034 454 

Höganäs (30) 6,19% 3 712 014 

Klippans kommun (40) 5,69% 3 414 488 

Landskrona kommun (50) 11,61% 6 963 338 

Perstorps kommun (60) 2,56% 1 536 513 

Svalövs kommun (70) 3,79% 2 276 982 

Åstorps kommun (80) 4,21% 2 526 309 

Ängelholms kommun (100) 13,52% 8 113 407 

Örkelljunga kommun (90) 2,97% 1 779 745 

TOTALT 100,00% 60 000 000 
 
Direktionen beslutade   

 
att rekommendera kommunerna att godkänna ett borgensåtagande som motsvarar respektive 
kommuns andel av de tre senaste årens förbrukning 
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§ 11 Mötesdagar 2023 

Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2023.  Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas.  
Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i nedanstående 
tabell.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionen beslutade   
 
att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2023 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidiet Direktion Särskilt ärende 

Jan   31  

Feb 14 -  

Mar 14 28 Årsredovisning 2022 

Apr 18 -  

Maj 9 23 Tertialbokslut 1 2023 

Juni 13 -  

Juli - -  

Aug 22 29 Inför Budget 2024 

Sept 12 -  

Okt  10 24 Delårsbokslut 2 2023 

Nov  14 28 Beslut om Budget 2024 

Dec 12   
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 § 12 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

 
 

Datum Ärende  

202212 Förlängning av avtal med HÖS, utlåning av projektledare FC 

202212 Förlängning av två visstidsanställningar prod. t.o.m. 230131 FC 

202301 Förlängning av en visstidsanställning prod. t.o.m. 230228 FC 

202301 Tilldelningsbeslut upphandling madrasser 202303-202502 FC 

202301 Tilldelningsbeslut upphandling formade sitsar 202303-202502 FC 

   

 
 
 
Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 

 

  

 

 

§ 13  Övrig information 

 
Mötet avslutades med en presentation av Kommunalförbundet Medelpunkten och därefter en 
rundvandring i verksamhetens lokaler.  
 
 
  

 

 

§ 14 Mötet avslutas 
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Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats:  Makadamgatan 15, Helsingborg  

Tid:                 tisdagen den 29 november kl. 09:00-11:00 

ORDINARIE  

 Anders Månsson S Bjuv 

 Ulf Jiewertz M Båstad 

 Alexander Kolind Kd Helsingborg 

 Peter Kovács M Höganäs 

 Anna Andresen M Klippan 

 Ingrid Jerlsten M Landskrona 

 Jenny Delén  M Perstorp 

 Anna Berg von Linde M Svalöv 

 Ingela Sylwander M Ängelholm 

 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

 

 Monica Glans  L Åstorp  

 Stefan Svensson Sd  Örkelljunga  

   

ÖVRIGA NÄRVÄRANDE 

  

                                Boris Svensson S Klippan 

                               Elisabeth Holmers S Perstorp 

                               Anette Hallberg S Svalöv 

 

REVISOR    

                             Alf-Erik Bondesson L Landskrona 

   

   
 

TJÄNSTEMÄN 
 Fredrik Eklund Förbundschef 
 Patrik Durén  

Maria Pedersen 
Ekonomi- och Lagerchef 
Administrativ Chef 
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JUSTERING 

Utsedd att justera  Ulf Jiewertz 

Justerade paragrafer § 1-15 

 

Protokollet signeras digitalt av nedanstående 

 

Sekreterare  Maria Pedersen 

Ordförande  Alexander Kolind  

Justerande  Ulf Jiewertz 

 

 

 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ   Direktionen     

Sammanträdesdatum  2022-11-29 

Datum då anslaget publiceras 2022-12-08 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 2022-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Medelpunkten   
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande Alexander Kolind hälsar alla välkomna.  

  

 

   

 

§ 2  Upprop 

 

   

 

§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Ulf Jiewertz att justera protokollet 

 

   

 

§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 5  Granskningsrapport samt revisorernas utlåtande, delårsrapport 
2022-08-31 

 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2022. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Kort 
sammanfattning av granskningsresultatet: 

• Prognostiserat resultat uppgår till 1,8 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
1 mnkr i förhållande till budget 

• Övervägande del av de finansiella målen bedöms uppnås 

• Av de fyra verksamhetsmålen bedöms två uppfyllas och två inte uppfyllas. 

• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts 

• Balanskravet bedöms att uppnås för år 2022 

Granskningsrapport samt utlåtande bifogas protokollet.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, utlåtande och delårsrapport 
sänds ut som information till medlemskommunerna 

 

  

 

§ 6  Ekonomisk rapport per 2022-10-31 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Verksamhetsintäkterna för månaden blev 6 933 tkr. Budget låg på 6 733 tkr. Ackumulerat ligger 
verksamhetsintäkterna efter tio månader på 68 038 tkr vilket är 721 tkr över budget. I oktober blev 
försäljningen 1 771 tkr vilket är 54 tkr under budget. Detta gör att vi efter tio månader ligger 698 tkr 
under budget. Vi räknar dock med att försäljningen på årsbasis kommer att landa en bra bit över 
budget då vi har några stora beställningar som ligger i november och december. Hyrorna fortsätter 
att ligga rejält över budget som ett resultat av en kraftigt ökande efterfrågan. Även i oktober såg vi 
en viss ökning i hyresintäkterna om än inte så stor. Månaden gav en intäkt om 2 946 tkr eller 241 tkr 
över budget. Ackumulerat ligger hyrorna på 28 363 tkr vilket är 1 333 tkr över budget. Resterande 
intäktsslag ligger relativt väl mot budget varje månad, dock med ett visst överskott. Totalt ligger 
dessa intäkter ca 87 tkr över budget efter tio månader där transportintäkterna står för större delen 
av avvikelsen som ett resultat av den prisjustering som gjordes i april 2022. 

 

Övriga, ej verksamhetsrelaterade, intäkter landade i oktober på 24 tkr och utgörs av anställningsstöd, 
ersättning för material (skrot och wellpapp) samt sjuklöneersättning. Budget för övriga intäkter låg 
på 34 tkr. Ackumulerat hamnar vi på 390 tkr vilket är 53 tkr över budget. 
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Kostnader 

De totala kostnaderna för månaden landade på 6 827 tkr vilket är 31 tkr över budgeterade 6 796 tkr.  
Ackumulerat uppgår de totala kostnaderna till 66 761 tkr där budget låg på 66 773 tkr. 

Kostnaderna för ”Material och varor”, 2 263 tkr, är 262 tkr under budget och följer relativt väl 
försäljningen. Efter tio månader ligger dessa kostnader på 24 818 tkr vilket är 428 tkr under budget. 

I gruppen övriga kostnader, som innefattar bl.a. lokalkostnader, fordonskostnader, 
hjälpmedelstransporter, licenser och förbrukningsmaterial, landade perioden på 912 tkr att ställa i 
relation till budgeterade 895 tkr. Ackumulerat ligger dessa kostnader på 8 653 tkr, alltså 217 tkr 
under budgeterade 8 870 tkr. 

Personalkostnaderna blev 2 190 tkr vilket är 113 tkr över budget. Sammantaget för perioden ligger 
dock personalkostnaderna rejält under budgeterade 19 634 tkr då de landar på 19 185 tkr, alltså 449 
tkr under budget. Avvikelsen beror på att vi under årets haft vakanta tjänster samt att vi sen april 
månad haft en långtidsfrånvaro på grund av vård av sjukt barn. 

Resultat 

Resultatet för oktober månad slutar på +130 tkr och ackumulerat efter tio månader är resultatet     
+1 667 tkr. Budget för oktober månad låg på -29 och ackumulerat på +881 tkr. Således ligger 
resultatet efter tio månader ca 786 tkr bättre än budgeterat. 

Likviditet 

I slutet av april månad, innan månadens inbetalningar hade kommit in, hade vi ett saldo på vårt 
bankkonto om -7,1 mkr. Siffran var ungefär densamma i maj månad, -7,2 mkr. Under juni och juli 
månad har vi sett en stabilisering i likviditeten efter att bland annat ha lagt in extrafakturering under 
maj månad samt att några kommuner betalar sina fakturor tidigare. 

Att likvida medel nu kommer in i jämnare takt gör att vi inte riktigt kan jämföra med ovan nämnda 
siffror längre. För att få en bättre uppfattning om likviditeten nu jämför vi högsta, lägsta samt 
genomsnittliga behållning på kontot. 

Nedan finner ni en tabell över likviditetens utveckling fram till 2022-11-18: 

 Medelbehållning 
Högst 
behållning 

Lägst 
behållning 

Januari 1 506 167 3 936 590 -1 311 640 
Februari 522 440 3 060 487 -4 016 920 
Mars -513 836 3 301 594 -5 155 460 
April -3 112 102 -283 781 -7 098 178 
Maj -2 233 882 1 202 585 -6 173 811 
Juni 690 189 2 796 242 -1 841 930 
Juli 955 423 1 736 694 -77 108 
Augusti -593 522 2 417 768 -3 847 960 
September -269 691 1 320 302 -3 512 790 
Oktober -1 834 824 -349 384 -5 130 571 
November -1 107 047 711 321 -2 542 870 
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Som synes förbättrades alla tal rejält under juni och juli månad för att sedan påbörja en nedgång igen 
i augusti. Trots augusti månads dipp, och även en fortsatt nedåtgående trend i september och 
oktober ligger likviditeten dock på klart bättre nivåer än vad den gjorde i våras. 

Behovet av nyinköp visade sig i oktober bli det lägsta hittills i år, 1 380 tkr. Efter tio månader har vi 
tvingats köpa in hjälpmedel för 17 840 tkr. Motsvarande period förra året låg siffran på 11 059 tkr. 
Alltså en ökning med 61%. 

Nettobehovet för månaden var 500 nya objekt (1 667 returer, 1 877 utlevererade, 290 skrotade pga 
ålder/utdömt skick). Det genomsnittliga inköpspriset så här långt i år ligger på 3 966 kr per inköpt 
individ. Under oktober uppgick således nettobehovet av nya hjälpmedel till 500*3 966 kr, alltså ca     
1 983 tkr.  

Ackumulerat i år har vi haft ett nettobehov om 5 692 nya hjälpmedel. Dock har vi haft hjälpmedel i 
lager kvar från pandemins lägre uthyrningsvolymer så de faktiska inköpen har varit 4 498 nya 
individer. 

Fortsätter nettobehovet att ligga på samma nivå kommer vi att behöva göra inköp av nya hjälpmedel  
för ca 21,4 mkr i år. Under hela 2021 köptes hjälpmedel in för ca 13 mkr.  

Med nedåtgående trend i likviditeten och stor likvid påverkan först kring årsskiftet och sedan en 
ännu större påverkan kring månadsskiftet mars/april 2023 ser tjänstemännen det som absolut 
nödvändigt att arbetet med att utöka förbundets låneram påbörjas snarast.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 7  Prismodell  

Inför 2023 kommer Medelpunkten justera och förtydliga prismodellen på enstaka punkter. 
Prismodellen och dess samtliga förändringar presenterades under mötet.  

• Kostnaden för transporter höjs på samtliga punkter 

• Större delen av prismodellen bygger på begreppet timpeng vilken ska täcka arbetskostnaden 
för den utförda tjänsten. I takt med att lönerna stiger föreligger ett behov av att höja denna 
timpeng i samma takt. För 2023 höjs timpengen därmed till 585 kr. 
 

Direktionen beslutade  

att godkänna prismodellen och att denna verkställs i samband med budget 2022 

 

  

 

§ 8 Resultatbudget 2023 

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023-2025 presenterades under 
mötet. 

Medelpunktens direktion beslutade att förbundet för 2023 ska budgetera för ett överskott om 1,25 
mkr utöver det tidigare beslutade 1%-målet, i syfte att stärka likviditeten. Enligt tjänstemännens 
ursprungliga budgetförslag skulle verksamheten ge ett överskott om 874 tkr. Med direktionens 
beslut landar det budgeterade överskottet för året på 2 124 tkr. Verksamhetsplan och budget 
bifogas.  

Direktionen beslutade  

att förbundet ska budgetera med ett överskott om 2 124 tkr under 2023 

att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025  
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§ 9 Finansiering 

Förbundet har haft ett möte med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank. 
Syftet med mötet var tvådelat. Dels behövde vi diskutera det nuvarande lånet om 30 mkr som 
förfaller 28 mars 2023 och dels önskade vi rådgivning gällande likviditetsfrågan. 

Det befintliga lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Det är möjligt att göra det redan nu 
men med tanke på det osäkra ränteläget avrådde Göran från detta och att lånet istället bör tecknas 
om under mars 2023.  

Gällande finansiering diskuterade vi två olika scenarion; dels en budget med högre marginal (i 
enlighet med önskemål från direktionen) och dels en utökad låneram. 

Det första scenariot ansåg Göran inte vara en tillräckligt snabb eller effektiv lösning. Kapitalet 
kommer med denna metod in i alltför långsamt tempo och ett nyttjande av checkkrediten kommer 
därmed att bli långvarigt. Han förespråkade att vi snarast möjligt får direktionens beslut att begära 
en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta skulle, så 
fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet omgående slutar använda 
checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett långfristigt lån till en lägre ränta. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 
denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med anledning av 
detta samt att det är en relativt långdragen process att få en utökning av låneramen var hans råd att 
”ta i ordentligt” och begära en utökning till 60 miljoner kronor, istället för de 50 miljoner kronor som 
tjänstemännen hade tänkt sig. 

Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 
återbetala delar av lånet utan kostnad. 

Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att förbundet sannolikt kommer att behöva ett 
kapitaltillskott inom fem år när det närmar sig en flytt till andra lokaler. Med en väl tilltagen låneram 
redan nu kan vi förhoppningsvis undvika att genomgå hela processen i medlemskommunernas 
fullmäktige en gång till. 

En fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutade  

att verksamheten ska ansöka om utökning av låneramen till 60 miljoner hos Helsingborgs stad 

att beslut om utökningen skickas till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 
respektive kommunfullmäktige 
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§ 10 Beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2023 
 
Politisk ledning                         Ordförande            Beslut i januari 2023                     
vid förfall                                   förste vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
vid förfall                                   andre vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
 
Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 
 
Administration   Maria Pedersen 
Ekonomi, lager och logistik                Patrik Durén  
Inköp hjälpmedel samt reservdelar Emil Bernmarker 
Retur/tvätt, Säng samt rekond Nicklas Olin 
                               
Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:  
 
Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör 
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§ 11 Val av kommuner till valberedning 

I reglementet för direktionen står reglerat hur val till presidium och ordförande ska genomföras.  
Enligt detta ska den avgående direktionen utse valberedning och sammankallande efter förslag från 
presidiet.  
Valberedningen skall bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd 
representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare 
kommuner vilka utses av direktionen. 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 
 
Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande direktionens första 
sammanträde. 
Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt 
 
Presidiets förslag är att valberedningen ska bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 
kommunstyrelsen utsedd representant) från Helsingborg, Ängelholm. Landskrona, Höganäs samt 
Klippan.  

 
Direktionen beslutade  
 
att utse kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs samt Klippan.  
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§ 12 Mötesdagar 2023 

Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2023.  Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas.  
Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i nedanstående 
tabell.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionen beslutade  
 
att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2023 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidiet Direktion Särskilt ärende 

Jan  11 31 Val till presidium  

Feb 14 -  

Mar 14 28 Årsredovisning 2022 

Apr 18 -  

Maj 9 23 Tertialbokslut 1 2023 

Juni 13 -  

Juli - -  

Aug 22 29 Inför Budget 2024 

Sept 12 -  

Okt  10 24 Delårsbokslut 2 2023 

Nov  14 28 Beslut om Budget 2024 

Dec 12   
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 § 13 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

 

Datum Ärende  

202211 Avtalsförlängning Ernst & Young AB, revision FC 

202211 Särskild visstidsanställning retur/tvätt samt rekond FC 

202211 Vikariatsanställning hjälpmedelskonsulent FC 

   

 
 
Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 

 

  

 

§ 14  Övrig information 

 
Ordförande Alexander Kolind tackar avgående direktionsmedlemmar samt tjänstemännen för ett 
mycket gott samarbete under de fyra åren.  
Mötet avslutades med en lunch tillsammans med samtliga medarbetare i verksamheten.  

 

  

  

 

§ 15 Mötet avslutas 
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Kommunalförbundet Medelpunkten 

Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 

 

Kommunalförbundet bedriver i första hand en uthyrningsverksamhet till våra medlemskommuner. 

Våra produkter har en avskrivningstid på 3-9 år där de dyraste generellt ligger i den högre delen av 

skalan. Det innebär att vi binder upp mycket kapital i våra hjälpmedel under en längre tid. 

Under 2022 har förbundet sett en stor ökning i efterfrågan av hjälpmedel. Samtidigt har vi befunnit 

oss i en situation där reservdelar varit en bristvara som ett resultat av covid-19 restriktioner i främst 

Asien, världsomfattande containerbrist och, efter kriget i Ukraina, brist på ett flertal råvaror. För att 

hantera dessa olika delar har förbundet tvingats investera i nya hjälpmedel i en långt högre 

utsträckning än vad vi behövt göra tidigare. Ovan på detta har vi under senare delen av 2022 börjat 

märka av den kraftiga inflationen när nya avtal ingås. Vidare har vi efter påtryckningar från våra 

medlemskommuner utökat hyressortimentet med exempelvis digitala kognitiva hjälpmedel som 

tidigare endast erbjöds som försäljningsprodukter. 

Ovanstående orsaker har gjort att vi under 2022 har bundit mycket kapital i hyreshjälpmedel, där vi 

såg en topp så sent som september 2022 med ett inköpsbehov om 2,4 mkr. 

 

 

Under perioden januari till november 2022 har Medelpunkten behövt köpa in nya hjälpmedel för 20 

mkr. Under samma period 2021 var summan 12 mkr. Vi har således sett ett ökat inköpsbehov om 

67% jämför med föregående år. Detta samtidigt som förbundets resultat de senaste åren varit gott 

och inga större prishöjningar mot medlemskommunerna kunnat göras. 
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De kommande åren ser ut att präglas först fortsatt inflation och höjda räntekostnader för att sedan 

följas av en kraftig ökning av åldersgrupperna över 65. För att kunna möta våra medlemskommuners 

efterfrågan framöver såväl gällande utökat hyressortiment som en växande, åldrande befolkning 

måste Kommunalförbundet Medelpunktens likviditet stärkas. 

Efter samråd med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank har 

kommunalförbundets tjänstemän landat i att Medelpunktens låneram bör utökas från nuvarande 40 

mkr (för närvarande bestående av 30 mkr i långfristigt lån och 10 mkr i checkkredit) till 60 mkr. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 

denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med tanke på att 

vi i nuläget använder en stor del av checkkrediten blir det sannolikt en räntekostnadssänkning om 

det långfristiga lånet utökas. 

Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 

återbetala delar av lånet utan lösenkostnad. 

 

Ovanstående graf belyser utvecklingen för förbundets likviditet under 2022. Från att i början av året 

ha legat på en genomsnittsbehållning på kontot om närmare 2 mkr låg vi i november på en 

genomsnittbehållning om ca -2 mkr. I början av året behövde checkkrediten endast utnyttjas till en 

mindre del och då enbart någon enstaka dag. Under november månad översteg behållningen på 

kontot nollstrecket vid endast ett tillfälle och då endast en dag.  
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Om denna utveckling fortsätter bedömer förbundets tjänstemän att checkkrediten kommer att vara 

fullt utnyttjad under en längre tid redan under första tertialet och att det finns en överhängande risk 

att nya hjälpmedel inte kan köpas in i samma takt som kommunerna önskar. I sådana fall kommer 

det att resultera i längre väntetider för kommunernas invånare innan de kan få sina hjälpmedel. 

 



 
 

 

Till Kommunfullmäktige i Bjuv  
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande 
 
Interpellation 
 
Möjlig etablering av fiskeodling och fiskeförädling i Bjuvs kommun 
 
Vi fick informationen via media om att majoriteten (SD och M) säger nej till en möjlig 
etablering med motiveringen ”känner inte att det är rätt för Bjuv och planen vi har”. 
 

Oppositionen har sedan tidigare hållit sig informerade på olika sätt och har det senaste 
veckorna inhämtat ytterligare information ifrån olika håll avseende denna möjliga etablering, 
samt bl.a. tittat i Bjuvs kommuns Näringslivsprogram för 2022-2024. 
 

Det som kan vara högst anmärkningsvärt i detta ärende är att majoriteten helt enkelt 
författar ett pressmeddelande om sitt ”Nej tack”. Tilläggas bör att detta pressmeddelande 
innehåller flera felaktigheter, exempelvis om vattenbehovet och möjliga arbetstillfällen.  
Detta förfarandesätt att bara skicka ett pressmeddelande görs genom att sätta sig innanför 
”låsta dörrar”, utan att informera fler, utan någon som helst bred politisk diskussion och 
utan att lyfta ärendet till de formella sammanhang som ett ärende av denna dignitet hör 
hemma. 
 

Detta anmärkningsvärda agerande ifrån majoriteten är inte bara oseriöst och 
oprofessionellt, det är även pinsamt och odemokratiskt. 
 
Frågorna till Kommunstyrelsens ordförande blir därför följande: 
Kan du förklara majoritetens anmärkningsvärda agerande i detta ärende? 
 

Enligt artikeln i Helsingborgs Dagblad 20230212 säger majoriteten att det krävs ”800 000 
kubikmeter vatten om året”, var har majoriteten fått den siffran ifrån? 
 

Enligt artikeln i Helsingborgs Dagblad 20230212 nämns det att etableringen skulle innebära 
”någonstans mellan 50 och 80 nya jobb”, anser majoriteten att den uppgiften är korrekt? 
 

Vilka konsekvenser tror majoriteten blir resultatet av ert anmärkningsvärda sätt att bemöta 
en eventuell etablerare i kommunen? 
 

Vilken plan är det majoriteten hänvisar till som innebär att man inte ”känner” att denna typ 
av etablering stämmer in i planen? 
 

Vad i Bjuvs kommuns Näringslivsprogram för 2022-2024 anser majoriteten motsäger sig en 
etablering för fiskeodling och fiskeförädling? 
 
 
 
Bjuv 2023-02-23 

 
 
 

Ulrika Thulin (s) 






Till Kommunfullmäktige i Bjuv

Interpellation till Kommunstyrelsens Ordförande


Interpellation 

Bjuvs del av ansvaret för Skånes och Svensk 
livsmedelsproduktion 
I en tid av stor global osäkerhet har frågorna kring självförsörjning än mer aktualiserats, vi ser ett 
behov att bli självförsörjande på fler varor, alltså ökad produktion för minskad sårbarhet.


Sverigedemokraterna är en del av regeringsbildningen och har en överenskommelse tillsammans 
med Moderater, Liberaler och oss Kristdemokrater om hur landet ska styras. Vi har enats om en 
massa punkter i Tidöavtalet - bland annat att finns flera projekt under Tillväxt och 
hushållsekonomi som berör för produktivitet och företagande.


Regeringen presenterade för en tid sedan inledningen av en Livsmedelsstrategi 2.0 och 
landsbygdsministern skriver följande om behoven som föranleder en uppdaterad strategi:

”Ett livskraftigt land med god självförsörjning behöver lantbrukare, en stark livsmedelsindustri och 
en framåtsyftande dagligvaruhandel. Svensk mat är god, klimatsmart och skapar jobb i hela 
landet. För att stärka försörjningen av svenskproducerat behövs det åtgärder på en rad olika 
områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till 
butiksledet.”


I Region Skåne styr en treklöver av partier (M, L och KD) med stöd av Sverigedemokraterna. 
Region Skåne har en livsmedelsstrategi som heter Smart mat som i många stycken trycker på 
behovet att Skånsk produktion av livsmedel ökar och behovet av fler cirkulära och klimatsmarta 
etableringar. I Bjuvs näringslivspolicy står följande: ”Genom samverkan med regionen stärker vi i 
Bjuvs kommun vår service och kompetens mot vårt lokala näringsliv, samt medverkar till att stärka 
regionen genom att bidra med våra lokala förutsättningar.” samt följande: ”Bjuvs kommun ska 
sträva efter att vara ledande för en hållbar cirkulär livsmedelsnäring i vid bemärkelse.”


Den fiskodling som försökt att i dialog med kommunen etablera sin verksamhet hos oss, beskriver 
sin verksamhet som cirkulär och hållbar. Dessutom ligger den i linje med både intentionerna i en 
ny livsmedelsstrategi, i regionens ”Smart mat” och vår egen näringslivspolicy.


Frågan till kommunstyrelsens ordförande: 
Vilket ansvar anser du att Bjuv har för att bidra till den svenska och den skånska 
livsmedelsstrategin? 
Vilket ansvar har Bjuv för att vi ska nå de skånska målen? 

Bjuv 2023-02-23


Maria Berglund KD 





 

 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Eva-Marie Hasslöf, nämndsekreterare 
eva-marie.hasslof@bjuv.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-07 
Referens 

SN 2023-00058 

 

 
 

 

 

Ej verkställda beslut 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   

Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 23-02-07 

Rapportering avseende läget den 31 januari 2023 är verkställt 
 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. 
 Saknas plats. 
-2 ej verkställa beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende demens. 
Anhöriga till de enskilda tackat nej till erbjuden plats. 
-1 ej verkställt beslut enligt 9 § 9 LSS, bostad för vuxna i form av 
gruppbostad. Den enskilde har blivit erbjuden plats men tackar nej i väntan 
på nybyggnation som beräknas vara klart inom 1,5-2 år. 
-1 ej verkställt beslut enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse i form av stödfamilj. 
Anhöriga har tackat nej till kommunens förslag till förmån för egen 
föreslagen familj, möte är inbokat. 
  

Ärendet 

Ej verkställda beslut ska enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § 
SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS gällande 
Vård -och omsorgsnämnden redovisa 4 gg/år till Inspektionen för vård och 
omsorg, (IVO), samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer 

 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta godkänna 
rapporteringen samt överlämna för kännedom till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.    
   



Bjuvs kommun 
Datum 

2023-02-07 
 

SN 2023-00058 
Sida 

2(2) 
 

 

Jessica Alfredson 
Förvaltningschef 

Eva-Marie Hasslöf 
nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Diariet 



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 37 Dnr 2023-00058  

Ej verkställda beslut 2023 

Sammanfattning 

Kommunerna ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen, (SoL), och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.   
Har beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna rapportera 
detta till inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 23-02-07 
Rapportering avseende läget den 31 januari 2023 är verkställt 
 
-1 ej verkställt beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende. 
 Saknas plats. 
-2 ej verkställa beslut enligt 4 kap 1 § SoL, bostad särskilt boende demens. 
Anhöriga till de enskilda tackat nej till erbjuden plats. 
-1 ej verkställt beslut enligt 9 § 9 LSS, bostad för vuxna i form av 
gruppbostad. Den enskilde har blivit erbjuden plats men tackar nej i väntan 
på nybyggnation som beräknas vara klart inom 1,5-2 år. 
-1 ej verkställt beslut enligt 9 § 6 LSS, korttidsvistelse i form av stödfamilj. 
Anhöriga har tackat nej till kommunens förslag till förmån för egen 
föreslagen familj, möte är inbokat. 
 

Socialnämnds beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna rapporteringen samt överlämna för 
kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    
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       /envelopes/By_kuqKhi/recipients/BybQdqFni
       Ingela
       Sylwander
       i.sylwander@telia.com
       195901053503
       1959/01/05
       195.216.41.227
     
    
     195901053503
     2023-02-03T13:02:16.934Z
   
    
     /envelopes/By_kuqKhi/recipients/BybQdqFni
     Ingela
     Sylwander
   
  
   
    notification.sent
    2023-02-03T13:02:18.586Z
    Hk4G18K53i
    
     Hk4G18K53i
     /envelopes/By_kuqKhi/recipients/H1oVdqt2o
     /envelopes/By_kuqKhi/recipients/H1oVdqt2o/notifications/Hk4G18K53i
     Dokument att signera
     maria.pedersen@medelpunkten.se
     2023-02-03T13:02:18.352Z
     01100186175edd2d-e4861d47-2899-4845-8c7f-583eddba0d34-000000
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2023-02-03T15:35:02.157Z
    H1oVdqt2o
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      81.225.150.115
    
     H1oVdqt2o
     2023-02-03T15:35:02.092Z
     /envelopes/By_kuqKhi/recipients/H1oVdqt2o
     /envelopes/By_kuqKhi
   
    
     /envelopes/By_kuqKhi/recipients/H1oVdqt2o
     Maria
     Pedersen
     81.225.150.115
   
  
   
    signature.created
    2023-02-03T15:35:40.585Z
    HkY1dqK2j.e4f59546-530c-4598-aae5-6364a2de1d6b
    
     HkY1dqK2j.e4f59546-530c-4598-aae5-6364a2de1d6b
     /envelopes/By_kuqKhi/documents/HkY1dqK2j/signatures/HkY1dqK2j.e4f59546-530c-4598-aae5-6364a2de1d6b
     /envelopes/By_kuqKhi/documents/HkY1dqK2j
     
      /envelopes/By_kuqKhi/recipients/H1oVdqt2o
      Anna Maria
      Pedersen
      1974/12/20
      197412203908
    
     signed
     bankid-se
     Anna Maria
     Pedersen
     1974/12/20
     81.225.150.115
     
      HkY1dqK2j
      796ce2af-0439-4326-a61c-ffad111cc97e
      true
      2023-02-03T15:35:40.002Z
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  2022-12-06 15:43:46 CET
  94.234.109.113
  ALEXANDER MIKAEL
  KOLIND
  BklF-LFiPi
  1991-07-31
  ALEXANDER MIKAEL KOLIND
  199107310659
  


 
  2023-02-03 11:21:48 CET
  77.107.20.136
  ANNA
  BERG VON LINDE
  HyQMd5Kns
  1987-02-19
  ANNA BERG VON LINDE
  198702194062
  


 
  2023-02-03 16:35:40 CET
  81.225.150.115
  Anna Maria
  Pedersen
  H1oVdqt2o
  1974-12-20
  Anna Maria Pedersen
  197412203908
  


 
  2022-12-06 18:10:29 CET
  94.191.136.160
  Claes Ulf
  Jiewertz
  HJsxUFoDs
  1954-02-09
  Claes Ulf Jiewertz
  195402095656
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Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 


Plats:  Makadamgatan 15, Helsingborg  


Tid:                 tisdagen den 29 november kl. 09:00-11:00 


ORDINARIE  


 Anders Månsson S Bjuv 


 Ulf Jiewertz M Båstad 


 Alexander Kolind Kd Helsingborg 


 Peter Kovács M Höganäs 


 Anna Andresen M Klippan 


 Ingrid Jerlsten M Landskrona 


 Jenny Delén  M Perstorp 


 Anna Berg von Linde M Svalöv 


 Ingela Sylwander M Ängelholm 


 


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 


 


 Monica Glans  L Åstorp  


 Stefan Svensson Sd  Örkelljunga  


   


ÖVRIGA NÄRVÄRANDE 


  


                                Boris Svensson S Klippan 


                               Elisabeth Holmers S Perstorp 


                               Anette Hallberg S Svalöv 


 


REVISOR    


                             Alf-Erik Bondesson L Landskrona 


   


   
 


TJÄNSTEMÄN 
 Fredrik Eklund Förbundschef 
 Patrik Durén  


Maria Pedersen 
Ekonomi- och Lagerchef 
Administrativ Chef 
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JUSTERING 


Utsedd att justera  Ulf Jiewertz 


Justerade paragrafer § 1-15 


 


Protokollet signeras digitalt av nedanstående 


 


Sekreterare  Maria Pedersen 


Ordförande  Alexander Kolind  


Justerande  Ulf Jiewertz 


 


 


 


ANSLAG 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 


anslagstavla www.medelpunkten.se 


Organ   Direktionen     


Sammanträdesdatum  2022-11-29 


Datum då anslaget publiceras 2022-12-08 


Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 2022-12-29 


Förvaringsplats för protokollet Medelpunkten   
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande Alexander Kolind hälsar alla välkomna.  


  


 


   


 


§ 2  Upprop 


 


   


 


§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Ulf Jiewertz att justera protokollet 


 


   


 


§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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§ 5  Granskningsrapport samt revisorernas utlåtande, delårsrapport 
2022-08-31 


 


Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2022. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Kort 
sammanfattning av granskningsresultatet: 


• Prognostiserat resultat uppgår till 1,8 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
1 mnkr i förhållande till budget 


• Övervägande del av de finansiella målen bedöms uppnås 


• Av de fyra verksamhetsmålen bedöms två uppfyllas och två inte uppfyllas. 


• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts 


• Balanskravet bedöms att uppnås för år 2022 


Granskningsrapport samt utlåtande bifogas protokollet.  


Direktionen beslutade  


att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, utlåtande och delårsrapport 
sänds ut som information till medlemskommunerna 


 


  


 


§ 6  Ekonomisk rapport per 2022-10-31 


Kommentarer till resultaträkning 


Intäkter 


Verksamhetsintäkterna för månaden blev 6 933 tkr. Budget låg på 6 733 tkr. Ackumulerat ligger 
verksamhetsintäkterna efter tio månader på 68 038 tkr vilket är 721 tkr över budget. I oktober blev 
försäljningen 1 771 tkr vilket är 54 tkr under budget. Detta gör att vi efter tio månader ligger 698 tkr 
under budget. Vi räknar dock med att försäljningen på årsbasis kommer att landa en bra bit över 
budget då vi har några stora beställningar som ligger i november och december. Hyrorna fortsätter 
att ligga rejält över budget som ett resultat av en kraftigt ökande efterfrågan. Även i oktober såg vi 
en viss ökning i hyresintäkterna om än inte så stor. Månaden gav en intäkt om 2 946 tkr eller 241 tkr 
över budget. Ackumulerat ligger hyrorna på 28 363 tkr vilket är 1 333 tkr över budget. Resterande 
intäktsslag ligger relativt väl mot budget varje månad, dock med ett visst överskott. Totalt ligger 
dessa intäkter ca 87 tkr över budget efter tio månader där transportintäkterna står för större delen 
av avvikelsen som ett resultat av den prisjustering som gjordes i april 2022. 


 


Övriga, ej verksamhetsrelaterade, intäkter landade i oktober på 24 tkr och utgörs av anställningsstöd, 
ersättning för material (skrot och wellpapp) samt sjuklöneersättning. Budget för övriga intäkter låg 
på 34 tkr. Ackumulerat hamnar vi på 390 tkr vilket är 53 tkr över budget. 
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Kostnader 


De totala kostnaderna för månaden landade på 6 827 tkr vilket är 31 tkr över budgeterade 6 796 tkr.  
Ackumulerat uppgår de totala kostnaderna till 66 761 tkr där budget låg på 66 773 tkr. 


Kostnaderna för ”Material och varor”, 2 263 tkr, är 262 tkr under budget och följer relativt väl 
försäljningen. Efter tio månader ligger dessa kostnader på 24 818 tkr vilket är 428 tkr under budget. 


I gruppen övriga kostnader, som innefattar bl.a. lokalkostnader, fordonskostnader, 
hjälpmedelstransporter, licenser och förbrukningsmaterial, landade perioden på 912 tkr att ställa i 
relation till budgeterade 895 tkr. Ackumulerat ligger dessa kostnader på 8 653 tkr, alltså 217 tkr 
under budgeterade 8 870 tkr. 


Personalkostnaderna blev 2 190 tkr vilket är 113 tkr över budget. Sammantaget för perioden ligger 
dock personalkostnaderna rejält under budgeterade 19 634 tkr då de landar på 19 185 tkr, alltså 449 
tkr under budget. Avvikelsen beror på att vi under årets haft vakanta tjänster samt att vi sen april 
månad haft en långtidsfrånvaro på grund av vård av sjukt barn. 


Resultat 


Resultatet för oktober månad slutar på +130 tkr och ackumulerat efter tio månader är resultatet     
+1 667 tkr. Budget för oktober månad låg på -29 och ackumulerat på +881 tkr. Således ligger 
resultatet efter tio månader ca 786 tkr bättre än budgeterat. 


Likviditet 


I slutet av april månad, innan månadens inbetalningar hade kommit in, hade vi ett saldo på vårt 
bankkonto om -7,1 mkr. Siffran var ungefär densamma i maj månad, -7,2 mkr. Under juni och juli 
månad har vi sett en stabilisering i likviditeten efter att bland annat ha lagt in extrafakturering under 
maj månad samt att några kommuner betalar sina fakturor tidigare. 


Att likvida medel nu kommer in i jämnare takt gör att vi inte riktigt kan jämföra med ovan nämnda 
siffror längre. För att få en bättre uppfattning om likviditeten nu jämför vi högsta, lägsta samt 
genomsnittliga behållning på kontot. 


Nedan finner ni en tabell över likviditetens utveckling fram till 2022-11-18: 


 Medelbehållning 
Högst 
behållning 


Lägst 
behållning 


Januari 1 506 167 3 936 590 -1 311 640 
Februari 522 440 3 060 487 -4 016 920 
Mars -513 836 3 301 594 -5 155 460 
April -3 112 102 -283 781 -7 098 178 
Maj -2 233 882 1 202 585 -6 173 811 
Juni 690 189 2 796 242 -1 841 930 
Juli 955 423 1 736 694 -77 108 
Augusti -593 522 2 417 768 -3 847 960 
September -269 691 1 320 302 -3 512 790 
Oktober -1 834 824 -349 384 -5 130 571 
November -1 107 047 711 321 -2 542 870 
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Som synes förbättrades alla tal rejält under juni och juli månad för att sedan påbörja en nedgång igen 
i augusti. Trots augusti månads dipp, och även en fortsatt nedåtgående trend i september och 
oktober ligger likviditeten dock på klart bättre nivåer än vad den gjorde i våras. 


Behovet av nyinköp visade sig i oktober bli det lägsta hittills i år, 1 380 tkr. Efter tio månader har vi 
tvingats köpa in hjälpmedel för 17 840 tkr. Motsvarande period förra året låg siffran på 11 059 tkr. 
Alltså en ökning med 61%. 


Nettobehovet för månaden var 500 nya objekt (1 667 returer, 1 877 utlevererade, 290 skrotade pga 
ålder/utdömt skick). Det genomsnittliga inköpspriset så här långt i år ligger på 3 966 kr per inköpt 
individ. Under oktober uppgick således nettobehovet av nya hjälpmedel till 500*3 966 kr, alltså ca     
1 983 tkr.  


Ackumulerat i år har vi haft ett nettobehov om 5 692 nya hjälpmedel. Dock har vi haft hjälpmedel i 
lager kvar från pandemins lägre uthyrningsvolymer så de faktiska inköpen har varit 4 498 nya 
individer. 


Fortsätter nettobehovet att ligga på samma nivå kommer vi att behöva göra inköp av nya hjälpmedel  
för ca 21,4 mkr i år. Under hela 2021 köptes hjälpmedel in för ca 13 mkr.  


Med nedåtgående trend i likviditeten och stor likvid påverkan först kring årsskiftet och sedan en 
ännu större påverkan kring månadsskiftet mars/april 2023 ser tjänstemännen det som absolut 
nödvändigt att arbetet med att utöka förbundets låneram påbörjas snarast.  


Direktionen beslutade  


att godkänna den lämnade informationen 
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§ 7  Prismodell  


Inför 2023 kommer Medelpunkten justera och förtydliga prismodellen på enstaka punkter. 
Prismodellen och dess samtliga förändringar presenterades under mötet.  


• Kostnaden för transporter höjs på samtliga punkter 


• Större delen av prismodellen bygger på begreppet timpeng vilken ska täcka arbetskostnaden 
för den utförda tjänsten. I takt med att lönerna stiger föreligger ett behov av att höja denna 
timpeng i samma takt. För 2023 höjs timpengen därmed till 585 kr. 
 


Direktionen beslutade  


att godkänna prismodellen och att denna verkställs i samband med budget 2022 


 


  


 


§ 8 Resultatbudget 2023 


Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023-2025 presenterades under 
mötet. 


Medelpunktens direktion beslutade att förbundet för 2023 ska budgetera för ett överskott om 1,25 
mkr utöver det tidigare beslutade 1%-målet, i syfte att stärka likviditeten. Enligt tjänstemännens 
ursprungliga budgetförslag skulle verksamheten ge ett överskott om 874 tkr. Med direktionens 
beslut landar det budgeterade överskottet för året på 2 124 tkr. Verksamhetsplan och budget 
bifogas.  


Direktionen beslutade  


att förbundet ska budgetera med ett överskott om 2 124 tkr under 2023 


att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025  
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§ 9 Finansiering 


Förbundet har haft ett möte med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank. 
Syftet med mötet var tvådelat. Dels behövde vi diskutera det nuvarande lånet om 30 mkr som 
förfaller 28 mars 2023 och dels önskade vi rådgivning gällande likviditetsfrågan. 


Det befintliga lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Det är möjligt att göra det redan nu 
men med tanke på det osäkra ränteläget avrådde Göran från detta och att lånet istället bör tecknas 
om under mars 2023.  


Gällande finansiering diskuterade vi två olika scenarion; dels en budget med högre marginal (i 
enlighet med önskemål från direktionen) och dels en utökad låneram. 


Det första scenariot ansåg Göran inte vara en tillräckligt snabb eller effektiv lösning. Kapitalet 
kommer med denna metod in i alltför långsamt tempo och ett nyttjande av checkkrediten kommer 
därmed att bli långvarigt. Han förespråkade att vi snarast möjligt får direktionens beslut att begära 
en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta skulle, så 
fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet omgående slutar använda 
checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett långfristigt lån till en lägre ränta. 


Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 
denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med anledning av 
detta samt att det är en relativt långdragen process att få en utökning av låneramen var hans råd att 
”ta i ordentligt” och begära en utökning till 60 miljoner kronor, istället för de 50 miljoner kronor som 
tjänstemännen hade tänkt sig. 


Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 
återbetala delar av lånet utan kostnad. 


Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att förbundet sannolikt kommer att behöva ett 
kapitaltillskott inom fem år när det närmar sig en flytt till andra lokaler. Med en väl tilltagen låneram 
redan nu kan vi förhoppningsvis undvika att genomgå hela processen i medlemskommunernas 
fullmäktige en gång till. 


En fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet bifogas protokollet.  


 


Direktionen beslutade  


att verksamheten ska ansöka om utökning av låneramen till 60 miljoner hos Helsingborgs stad 


att beslut om utökningen skickas till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 
respektive kommunfullmäktige 
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§ 10 Beslutsattestanter 


Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 


 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2023 
 
Politisk ledning                         Ordförande            Beslut i januari 2023                     
vid förfall                                   förste vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
vid förfall                                   andre vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
 
Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 
 
Administration   Maria Pedersen 
Ekonomi, lager och logistik                Patrik Durén  
Inköp hjälpmedel samt reservdelar Emil Bernmarker 
Retur/tvätt, Säng samt rekond Nicklas Olin 
                               
Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:  
 
Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör 
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§ 11 Val av kommuner till valberedning 


I reglementet för direktionen står reglerat hur val till presidium och ordförande ska genomföras.  
Enligt detta ska den avgående direktionen utse valberedning och sammankallande efter förslag från 
presidiet.  
Valberedningen skall bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd 
representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare 
kommuner vilka utses av direktionen. 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 
 
Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande direktionens första 
sammanträde. 
Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt 
 
Presidiets förslag är att valberedningen ska bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 
kommunstyrelsen utsedd representant) från Helsingborg, Ängelholm. Landskrona, Höganäs samt 
Klippan.  


 
Direktionen beslutade  
 
att utse kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs samt Klippan.  
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§ 12 Mötesdagar 2023 


Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2023.  Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas.  
Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i nedanstående 
tabell.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Direktionen beslutade  
 
att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2023 
 
 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Presidiet Direktion Särskilt ärende 


Jan  11 31 Val till presidium  


Feb 14 -  


Mar 14 28 Årsredovisning 2022 


Apr 18 -  


Maj 9 23 Tertialbokslut 1 2023 


Juni 13 -  


Juli - -  


Aug 22 29 Inför Budget 2024 


Sept 12 -  


Okt  10 24 Delårsbokslut 2 2023 


Nov  14 28 Beslut om Budget 2024 


Dec 12   
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 § 13 Delegationsbeslut 


Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 


 


Datum Ärende  


202211 Avtalsförlängning Ernst & Young AB, revision FC 


202211 Särskild visstidsanställning retur/tvätt samt rekond FC 


202211 Vikariatsanställning hjälpmedelskonsulent FC 


   


 
 
Direktionen beslutade  


att godkänna den lämnade informationen 


 


  


 


§ 14  Övrig information 


 
Ordförande Alexander Kolind tackar avgående direktionsmedlemmar samt tjänstemännen för ett 
mycket gott samarbete under de fyra åren.  
Mötet avslutades med en lunch tillsammans med samtliga medarbetare i verksamheten.  


 


  


  


 


§ 15 Mötet avslutas 
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      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.62
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      2022-12-06T14:42:24.840Z
    
     BklF-LFiPi
     2022-12-06T14:42:24.840Z
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
     /envelopes/r1eJ8tsDj
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
     Alexander
     Kolind
     193.180.104.102
   
  
   
    signature.created
    2022-12-06T14:43:46.909Z
    B1Zy8Fjvi.d051427a-05d7-4f0e-a608-2ac101bd8f62
    
     B1Zy8Fjvi.d051427a-05d7-4f0e-a608-2ac101bd8f62
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi/signatures/B1Zy8Fjvi.d051427a-05d7-4f0e-a608-2ac101bd8f62
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi
     
      /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
      ALEXANDER MIKAEL
      KOLIND
      1991/07/31
      199107310659
    
     signed
     bankid-se
     ALEXANDER MIKAEL
     KOLIND
     1991/07/31
     94.234.109.113
     
      B1Zy8Fjvi
      5da938e3-ad70-435d-b1e4-ce2c11ab1b97
      true
      2022-12-06T14:43:46.272Z
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       /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
       ALEXANDER MIKAEL
       KOLIND
       alexander.kolind@helsingborg.se
       199107310659
       1991/07/31
       94.234.109.113
     
    
     199107310659
     2022-12-06T14:43:46.272Z
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/BklF-LFiPi
     ALEXANDER MIKAEL
     KOLIND
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-12-06T16:58:07.993Z
    HJsxUFoDs
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36
      94.191.136.160
      2022-12-06T16:58:07.957Z
    
     HJsxUFoDs
     2022-12-06T16:58:07.957Z
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HJsxUFoDs
     /envelopes/r1eJ8tsDj
   
    
     /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HJsxUFoDs
     Ulf
     Jiewertz
     94.191.136.160
   
  
   
    signature.created
    2022-12-06T17:10:30.090Z
    B1Zy8Fjvi.7c1e65c2-2562-4a8d-9375-b0e89d7e8fd8
    
     B1Zy8Fjvi.7c1e65c2-2562-4a8d-9375-b0e89d7e8fd8
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi/signatures/B1Zy8Fjvi.7c1e65c2-2562-4a8d-9375-b0e89d7e8fd8
     /envelopes/r1eJ8tsDj/documents/B1Zy8Fjvi
     
      /envelopes/r1eJ8tsDj/recipients/HJsxUFoDs
      Claes Ulf
      Jiewertz
      1954/02/09
      195402095656
    
     signed
     bankid-se
     Claes Ulf
     Jiewertz
     1954/02/09
     94.191.136.160
     
      B1Zy8Fjvi
      d5052f59-a20f-4b6a-96b4-677d5fa6e7c8
      true
      2022-12-06T17:10:29.432Z
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