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Datum 

2022-05-23 

 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 30 maj 2022 kl. 19:00 i 
Varagårdsskolans aula för att behandla följande ärenden: 

Ärende 

1.  Upprop  
 

2.  Val av justerare  
justering torsdag 2 juni kl 16:00 

3.  Godkännande av dagordning  
 

4.  Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun 
Dnr 2022-00091  

5.  Årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten 2021 
Dnr 2022-00178  

6.  Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2021 
Dnr 2022-00223  

7.  Avsägelse från Lisbeth Madsen (-) som ersättare i kommunstyrelsen samt val av ny 
ersättare 
Dnr 2022-00224  

8.  Avsägelse från Lisbeth Madsen (-) som borgerlig vigselförrättare samt val av ny 
Dnr 2022-00257  

9.  Anmälningar  
A: Kommunstyrelsen § 66: Årsredovisning NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning) 
2021 (med bilagor) 
B: Kommunstyrelsen § 69: Söderåsens miljöförbund 2021 (med bilagor) 

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

Susan Elmlund 
kommunsekreterare 
susan.elmlund@bjuv.se 
042-458 50 45 
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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 
Liberalerna    från gruppledare 
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§ 65 Dnr 2022-00091  

Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i 
Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur. 
 
Förslaget till grönstrukturplan har varit utställt på internremiss för att på så 
sätt höra berörda nämnder inom Bjuvs kommun.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetutskott 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2022-04-21 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun (inklusive bilagorna: PM-
Upplevelsekvaliteter, PM-Hållbar grönyteskötsel, PM-Ekosystemtjänster, 
PM-Dialog med medborgarna och PM-Analyser av tätorter samt Bjuv 2040)  
  

 

Ärendet 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i 
Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur. 
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Det finns ingen grönstrukturplan i Bjuvs kommun sedan tidigare. 
Grönstrukturplan är således ett helt nytt dokument. Grönstrukturplanen är 
avgränsad till att enbart beskriva värden i kommunens gröna och blå 
struktur. Andra motstående intressen beskrivs inte - avvägning mellan 
allmänna intressen ingår inte grönstrukturplan för Bjuvs kommun utan ingår 
i andra processer såsom exempelvis översiktsplanering och 
detaljplanering. 
 
Grönstrukturplanen är avsedd för planerare som på olika sätt och i olika 
skeden arbetar med grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen är att även andra aktörer och 
intressenter kan tänkas nyttja dokumentet. 
 
Grönstrukturplanen ska ses över och revideras inom ramen för den 
kontinuerliga översiktliga planeringen. Ansvarig för en sådan process är 
planeringsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Den lokala naturvårdssatsningen 
Bjuvs kommun ansökte om statligt bidrag enligt förordning (2003:598) om 
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt under år 2017. I slutet av mars år 
2018 lät Länsstyrelsen Skåne meddela Bjuvs kommun att det lokala 
naturvårdsprojektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs kommun” var beviljat. 
Projekttiden för LONA-projektet är fram till den 19 mars 2022 och en del av 
kostnaden för projektet har finansierats av statligt bidrag. Enligt beslut från 
Länsstyrelsen Skåne ska grönstrukturplanen leda till kunskapsuppbyggnad 
och framtagande av underlag. LONA-projektet ska slutredovisas senast tre 
månader efter projektslut.  
 
Remissredogörelse 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun har efter behandling i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ställts ut för en internremiss under tiden 28 
februari till 31 mars.  
 
Inkomna synpunkter under samrådet har lett till att planeringsavdelningen 
under april gjort vissa redaktionella ändringar och kompletteringar i 
dokumentet.  
 
Nedan redovisas en redogörelse där inkomna synpunkter kommenteras.  
 
Teknisk nämnd 
Teknisk nämnd har ingenting att erinra mot förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka förslaget på grönstrukturplan 
för Bjuvs kommun utan synpunkter. 

 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Utskottet för arbete och tillväxt har inget att erinra mot förslaget på 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till grönstrukturplanen och vill 
påminna om att det är viktigt att planera för öppna ytor för spontana kultur- 
och fritidsaktiviteter.  
 
Förvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens bedömning att det är viktigt 
att planera för öppna ytor för spontana kultur- och fritidsaktiviteter. Vid 
bedömning av tillgång till olika typer av grönområden samt till olika värden 
och funktioner är det därför viktigt att väga in både kvantitativa och 
kvalitativa aspekter. I grönstrukturplanen anges riktvärden för god tillgång 
samt olika typer av parker och grönområden. Riktvärdena för de olika 
typerna av parker och grönområden beskriver viktiga värden för kultur- och 
fritidsaktiviteter. Riktvärdena är tänkta att fungera som utgångspunkt vid 
bedömningar av nuläge och behov av nya grönområden i planprocessen 
och i samband med olika exploateringar. Förvaltningen menar att dessa 
riktvärden ska användas och vara en måttstock vid planering och 
gestaltning när kommunens tätorter förändras eller byggs ut. Synpunkten 
föranleder ingen ändring.    
 
Vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot förslaget utan tycker 
det är bra att det finns grönområden för rekreation för medborgarna i Bjuvs 
kommun samt att det finns riktlinjer för hur grönområdena ska bevaras och 
utvecklas. 
 
Vård- och omsorgsnämnden anser att grönstrukturplanen ska kompletteras 
med hur planen ser ut för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.  
 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att det är bra att det finns 
grönområden för rekreation för medborgare samt att det finns riktlinjer för 
hur dessa grönområden ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen bedömer 
att riktvärden för god tillgång bör kunna gälla även för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Grönstrukturplanen är av strategisk och 
övergripande karaktär som beskriver utvecklingen av kommunens 
grönstruktur. Detta är en förutsättning för att få en helhetsbild över de gröna 
värdena och deras inbördes samband och sammanhang. Förvaltningen har 
i vissa hänseenden noterat ett behov av att arbeta i en mer detaljerad skala 
som beskriver särskilda områden som är allmänt tillgängliga. Förvaltningen 
anser att det är särskilt viktigt med god tillgänglighet till grönområden för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför bedömer förvaltningen 
att grönområden som ligger nära ett äldreboende ska anses vara särskilt 
värdefulla vid avvägningar mellan olika intressen.  
 
Förvaltningen anser att genomförandet av grönstrukturplanen berör flera 
olika processer från övergripande till detaljerad nivå med olika inriktning 
som fysisk planering, gestaltning, skötsel och utveckling. 
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Grönstrukturplanen är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen och ger vägledning på en övergripande och 
strategisk nivå. Grönstrukturplanen redogör inte bevarande och utveckling 
avseende grönstruktur på enskilda ytor annat än av strategisk och 
övergripande karaktär. I vissa avseenden är det dock viktigt att den egna 
gårdsmiljön kan erbjuda rekreativa och hälsofrämjande upplevelser, vilket 
innebär att ett stort ansvar vilar på de som förvaltar dessa fastigheter. 
Förvaltningen anser att gårdsmiljöer kring äldreboenden, skolor och 
förskolor är viktiga för att uppnå miljö- och folkhälsomål. Texten på sidan 17 
under målet ”hälsofrämjande grönstruktur” förtydligas i detta hänseende. I 
övrigt föranleder yttrandet ingen ändring av handlingarna.   
 
Byggnadsnämnden 
Sammantaget ställer byggnadsnämnden sig positiva till grönstrukturplanen, 
dess huvudsakliga upplägg samt de mål och strategier som redovisas. 
Grönplaneringen är en viktig del i att bygga en hållbar kommun. 
Grönstrukturplanens ansats till ett helhetsgrepp kring kommunens gröna 
och blåa struktur av kommunens parker och naturområden är välkommen 
och efterfrågad. Byggnadsnämnden anser sig inte ha varit delaktig i arbetet 
med grönstrukturplanen. Byggnadsnämndens uppfattning är att deras 
kunskap och deltagande vid framtagandet av grönstrukturplanen och den 
strategiska handlingsplanen hade medfört att målkonflikter kan identifieras 
och hanteras mellan olika intressen i ett tidigt stadium i arbetet. 
 
Byggnadsnämnden är hjälpta om grönstrukturplanens mål och strategier 
kan brytas ner till konkreta och tydliga planeringsunderlag. Det kan vara ett 
stöd och vägledning för våra planerings- och bygglovsprocesser. Kartor är 
ett bra verktyg men kan utvecklas mer. 
 
Projektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs kommun” påbörjades under 2017 
genom ansökan om LONA-bidrag. I projektets tidiga skeden 
representerades dåvarande samhällbyggandsförvaltningen (teknisk 
driftenhet och byggnadsavdelningen), kommunstyrelsens förvaltning och 
Söderåsens miljöförbund av olika tjänstepersoner. Förvaltningen får teknisk 
hjälp och har samarbete med kommunens GIS-organisation, inom 
byggnadsförvaltningen. Kommunens GIS-organisation har varit en viktig del 
i processen för planens framtagande och utgör den viktig del för planens 
genomförande. 
 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att kartor ett bra verktyg som kan 
nyttjas i kunskaps- och planeringsunderlag. Under framtagandet av 
grönstrukturplanen har kunskaps- och planeringsunderlag för kommunens 
grönstruktur tagits fram av förvaltningen som underlag för arbetet. 
Inventering och analyser av kommunens grönstruktur har utförts i metoder 
för rasterGIS och metoder för vektorGIS i kartprogrammen QGIS och främst 
ArcMAP samt layout och ritprogrammen Illustrator och InDesign. Materialet 
har resulterat i fem olika underlagsPM som beskriver olika teman och som i 
sin tur inkluderar olika kunskapsunderlag. Samtliga PM, som finns 
tillgängliga på kommunens hemsida, innehåller totalt över 130 stycken 
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kartor. Kartorna är baserade på olika digitala kartskikt från geodata som 
upprättats under projektet. Förvaltningen har ett pågående samarbete med 
kommunens GIS-organisation i syfte att tillgängliggöra samtliga geodata och 
digitala kartskikt efter planens antagande via kommunens GIS-programvara. 
Synpunkterna föranleder ingen ändring.    
 
Byggnadsnämnden anser att det behöver klargöras på vilken nivå 
grönstrukturplanen ska placeras bland de kommunala styrdokumenten.  
 
Grönstrukturplanen innebär att det skapas en större förståelse och kunskap 
om vilka värden som finns i parker och naturområden. Det ger troligen på 
längre sikt en mer hållbar och attraktiv kommun. Men det innebär också 
vissa fördjupande avvägningar i plan- och byggprocessen, som till en början 
kan innebära att ärenden tar längre tid och kräver mer resurser av 
byggnadsförvaltningen. Om grönstrukturplanen kan utvecklas och 
kompletteras i enlighet med våra synpunkter, bedömer vi att detta kan 
minskas allt eftersom rutiner och erfarenhet skapas. 
 
Förvaltningen anser att grönstrukturplan för Bjuvs kommun är ett 
styrdokument för kommunens arbete med grönplanering och är tänkt att 
följa kommunens riktlinjer för styrande dokument avseende strategiska 
dokument. Dokumentet kommer att kompletteras med den utformning om 
uppgifter som redogörs för i kommunens riktlinjer för styrande dokument. 
Grönstrukturplanen förtydligas i detta hänseende. I övrigt föranleder 
yttrandet ingen ändring av handlingarna. 
 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta grönstrukturplan för Bjuvs kommun och 
att den ska gälla från 2022-07-01.  
   
 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-11, § 94 
 
 
 

Yrkande 

Kalle Holm (SD), Urban Berglund (KD), Jörgen Johnsson (M) och Matthias 
Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
grönstrukturplan för Bjuvs kommun och att den ska gälla från 2022-07-01.  
   
 

 

Beslutet skickas till: 
(Kommunfullmäktige) 
Diariet 

 

 



PLANERINGSAVDELNINGEN

BJUV 2040
En utvecklingsstrategi för översiktsplanen

Bjuvs kommun 

2021-11-22



BILD



I Bjuv har vi en önskad framtidsbild klar för oss – vi har 

en vision. Att veta vad vi vill, att veta i vilken riktning Bjuv 

ska utvecklas och vart Bjuv ska sträva är synnerligen 

viktigt för kommunen. Det är ju värdefullt att ha nära till 

allt som är viktigt här i livet – skolan, vännerna, arbetet, 

fritidsaktiviteterna och naturen. Kanske kan med det 

Bjuvs småskalighet lyftas fram som en storhet. 

De inledande stegen tas här och nu i dialogen om förslag 

till ny översiktsplan. I detta program för Bjuv 2040 

illustreras en utvecklingsstrategi för översiktsplanen.

’Var med och forma ett helt samhälle’



Kommunstyrelsens förvaltning

Planeringsavdelningen

November 2021

Projektorganisation/Medverkande
Niklas Ögren, Planeringschef
Oscar Gustavsson Ekberg, Översiktsplanerare
Josephine Rosendahl, Översiktsplanerare

Illustrationer & Fotografier
Bjuvs kommun om inget annat anges

Handlingen hanteras som ett dokument som ligger till grund 
för översiktsplanen. 

När vi skriver..

Vision – menar vi en framtidsbild av en önskad 
utveckling

Mål – menar vi nedbrytning av visionen med flera 
mål, mer konkreta och anges för flera sektorsin-
tressen för att uppfylla visionen. 

Strategi – menar vi en beskrivning av vägen för att 
nå målen och till sist visionen

Ställningstagande – menar vi ta ställning till vilket 
intresse som har företräde framför ett annat, göra 
val och prioriteringar. 

Tätort - menar vi orterna Bjuv, Billesholm och 
Ekeby

Grönstruktur - menar vi grön- och blåstruktur, ett 
nätverk av ytor och hur de förhåller sig till varan-
dra.

Omland - Bjuvs kommuns närområde innefattande 
närliggande kommuner 
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Utvecklingsstrategin för Bjuv 2040 beskriver 
vilken inriktning som är tänkt för Bjuvs 
framtid och hur detta kan gestaltas i förslaget 
till ny översiktsplan. Utvecklingsstrategin 
tar utgångspunkt i visionen men även i 
de utmaningar som Bjuvs kommun har 
identifierat som särskilt viktiga för den 
fysiska planeringen att bemöta. Utifrån 
utmaningarna har målbilder och inriktningar 
med tillhörande mål och strategier arbetats 
fram. Mål och strategierna är principiella och 
ska leda till att visionen uppnås samtidigt som 
utmaningar, hinder och svårigheter hanteras. 
På så vis är den fysiska planeringen med och 
formar ett helt samhälle.

Utvecklingsstrategins syfte är att precisera 
kommunens övergripande vision för 
den fysiska miljön för hela kommunens 
utveckling. Fokus ligger på de strategiska 
frågor som leder mot att målen i kommunens 
vision med utveckling av den fysiska miljön 
kan uppfyllas.

Utvecklingsstrategin har även som syfte 
att initiera arbetet med en kontinuerlig 
översiktsplanering. Senast den 11 september 
2024 ska kommunfullmäktige ha antagit 
kommunens första planeringsstrategi. 
Om inte detta sker upphör nu gällande 
översiktsplan att vara aktuell. Antar å andra 
sidan fullmäktige en ny översiktsplan inom 
första halvan av mandatperioden behöver inte 
kommunen anta en planeringsstrategi inom 
samma period. 

Under framtagandet av förslag till ny 
kommunomfattande översiktsplan skapas 
genom detta dokument förhoppningsvis 
förutsättningar för att kontinuerligt arbeta 
med aktiv översiktsplanering med fokus 
på strategiska frågor som leder mot målen i 
kommunens vision med utveckling av den 
fysiska miljön.

Programmet i sitt sammanhang

Bjuv 2040 - En utvecklingsstrategi   s. 3

ATT VARA MED OCH FORMA ETT HELT SAMHÄLLE
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Figur 1. Schematisk skiss över kommunens struktur 
och relationen till Bjuvs kommuns översiktsplan
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Hållbar utveckling är ett överordnat 
politiskt mål internationellt och nationellt. 
Med hållbar utveckling avses ett samspel 
mellan tre dimensioner; den sociala, 
den ekologiska och den ekonomiska. 
Ekonomisk hållbarhet innebär att effektivt 
ta tillvara på och samtidigt hushålla 
med mänskliga och materiella resurser. 
Innebörden av ekologisk hållbarhet är att 
långsiktigt upprätthålla ekosystemens 
produktionsförmåga och minska negativ 
påverkan på natur och människor. När det 
kommer till social hållbarhet handlar det om 
människors möjlighet till goda livsvillkor. 
I Bruntlandkommissionens rapport ”Vår 
gemensamma framtid” uttrycks att genom 
hållbar utveckling kan dagens behov 
tillgodoses utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. Kommande generationer och det 
långsiktiga perspektivet ska alltså vara i fokus 
vid all utveckling

HÅLLBAR UTVECKLING

Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål 
fungerar som en global vägledning för arbetet 
med hållbar utveckling. Hållbarhetsagendan 
och målen syftar till att förverkliga mänskliga 
rättigheter för alla, utrota fattigdom och 
hunger, säkerställa skydd för planeten och 
dess naturresurser samt uppnå jämställdhet 
och egenmakt för alla kvinnor och flickor.

Det svenska miljömålssystemet utgörs av 
ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål 
med preciseringar samt ett antal etappmål. 
Sveriges miljömål bidrar till att den ekologiska 
dimensionen av de globala målen i Agenda 
2030 uppnås. 
 

Figur 2. Globala målen, illustrerade med ikoner



VISION 2030

Kommunfullmäktige har beslutat om 
kommunens vision för 2030. Visionen består 
av ledstjärnan "var med och forma ett helt 
samhälle" och har fyra byggstenar:

Puls i tryggheten - Vi utvecklar för rörelse och 
förändring med flera möjligheter till aktiviteter 
och mötesplatser. Det ska vara enkelt att ta 
sig till naturen och andra upplevelser inom 
och utom kommunen. Bostadsmiljöer med 
variation för olika skeden i livet och miljöer 
som lockar till kreativitet och folkliv. Centrala 
områden byggs tätare och högre med 
mellanrum där människor vill vara.

Kraft i nyskapande - Vi bejakar utveckling och 
utforskande som ett sätt att bygga vidare på 
Bjuvs historia av ständig förändring. Vi vågar 
vara nyskapande, vågar pröva och ompröva 
för ny kunskap och nya arbetssätt.

Nästa generation i fokus - Vi tar ansvar 
för framtida generationer genom att ge 
möjligheten att leva hållbart. Med god 
digital infrastruktur och välutbyggda 
kommunikationer ges förutsättningar för 
att verka såväl hemma som borta. Vi ger 
förutsättningar för att kunna växa upp i 
trygghet och kunna skapa sin egen framtid.

Jämlikhet i olikhet - Vi bygger relationer  och 
sammanhang för alla människor genom att 
ta vara på människors styrkor och olikheter. 
Vi arbetar för ett bredd deltagande på lika 
vilkor och stävar efter ett ökat samarbete 
mellan generationer och verksamheter, över 
geografiska och kulturella gränser.
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BJUV OCH OMVÄRLDEN

Det är onekligen så att de globala trenderna 
påverkar Bjuv på ett kännbart sätt, inte minst 
när coronapandemin med covid-19 har ändrat 
förutsättningarna för många människor, 
företag och verksamheter. Med visionen som 
utgångspunkt och utifrån dagens situation 
och kommunens förutsättningar är det tänkt 
att översiktsplanen ska visa hur kommunen 
möter framtiden. I planeringen av ett fram-
tida Bjuvs kommun behöver hänsyn tas till 
olika förändringar som förväntas i samhället, 
trender. Det kan vara demografiska föränd-
ringar där många kommer att leva ett längre 
liv. Klimat- och miljöförändringar som ökar 
behovet av anpassning och en samhällspla-
nering som minskar sårbarheten i samhället. 
Trygghet, eller rättare sagt brist på trygghet 
och dess kopplingar till utmaningar med 
segregation. 

De globala trender som Bjuvs kommun lyfter 
fram är baserat på material från Region Skåne, 
Omvärld och trender 2019-2020, Boverkets 
rapport Vision för Sverige 2025 och Vägval för 
framtiden 4, SKR 2021.

I förarbetet med Bjuv Vision 2030 går det 
att läsa om ”Stora flytt- och boendestudien 
för Bjuv” Kairos Future, september 2015. I 
rapporten bedöms tio trender påverka Bjuvs 
kommuns boende- och flyttlandskap. Med 
dessa som grund går det att se vilka faktorer 
som bedöms vara viktiga framgångsfakto-
rer för boende- och flyttarenan. En del av 
faktorerna tycks handla om att dra nytta av 
kommunens omvärld. Utifrån studien kan 
sedan slutsatser dras om vilken roll kommu-
nen spelar i sammanhanget, dvs om kommu-
nen är orienterad mot arbete eller boende. 

De tio trenderna som anses påverka Bjuv är:
• Globalisering – spelplanen jämnas ut
• Migrationen växer, som samhällsfråga och 

i antal
• Urbanisering, staden blir norm
• Ökad systemstress i hållbarhetens kalejdo-

skop
• Teknikrevolutionen, en hyperuppkopplad 

och självgående värld
• Den nya T-ekonomin: tankeproduktivitet, 

vardagstjänster och ett uppkopplat värde-
skapande i fokus

• Ökad heterogenitet
• Högre krav och förväntningar
• Upplevelser stiger i kurs
• Bostadsmarknad i brist och underskott

Figur 3. Omvärldsförändringar som påverkar hur boende och 
flytt hänger ihop. Kairos Future, 2015

• Klimat- och miljöförändringarna

• Globalisering

• Urbanisering

• Värderingsförändringar

• Digitalisering och teknisk utveckling

• Demografiska förändringar

Trender för BjuvGlobala trender
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Utmaningarna beror på trender mot vilka hela 
samhällsutvecklingen rör sig och detta påver-
kar i sin tur Bjuv utifrån kommunens förut-
sättningar och sammanhang. De utmaningar 
som kommunen står inför, gällande fysisk 
planering, presenteras nedan.

Utmaningar för Bjuv

Stärka upplevelseutbudet och utveckling 
genom naturvård 

Öka tryggheten och främja folkhälsan

Stärka upplevelseutbudet och utveckling 
genom naturvård 

Göra ekonomiska prioriteringar

Hantera och motverka brister i 
kollektivtrafiken och bytespunkter

Uppdatera centrums roll 

Hantera och motverka    
klimatförändringar och miljöaspekter

Hantera och motverka brister i   
cykelinfrastrukturen

Hantera och motverka underskott av nya 
bostäder och bostadsbrist 

Utveckla boendeattraktiviteten 

Planera för ett samhälle med ökade 
välfärdskostnader

Hantera och säkra lokalförsörjning 

Hantera och planera för lokal   
urbanisering

Verka för ett uppdaterat näringsliv 

Hantera målkonflikter gällande 
markanvändning 

Verka för och inom en större   
arbetsmarknadsregion

Hantera och motverka bilberoende som 
norm
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Nedan presenteras tre målbilder som är 
tänkta för den fysiska planeringen och i 
förlängningen vad Bjuvs vision ska ges för 
uttryck i den fysiska miljön med sikte mot år 
2040.

De tre målbilderna är helt enkelt ett uttryck 
för skapa möjlighet att uppfylla visionen, ta 
sig an trenderna och utmaningarna samt 
förutsättningar för att skapa en hållbar 
utveckling. Målbilderna blir på sätt något att 
ta hänsyn till i alla beslut som rör mark- och 
vattenanvändningen i kommunen.

Målbilderna vägleder och ger en riktning 
mot vart vi strävar när vi sedan verkar 

UTVECKLINGSSTRATEGIER FÖR FRAMTIDEN

för att göra vision till verklighet genom 
byggprocessens alla steg. Målbilderna 
avser, förutom att sätta människan i fokus, 
adressera vissa fokusområden som sticker 
ut för Bjuvs kommun och som vi särskilt 
behöver ha strategier för att hantera. Bjuv 
som boendekommun, som livsmiljö och som 
pendlingskommun är de tre stora målbilderna 
som den fysiska planeringen kommer att rikta 
sig efter.

Inom varje målbild finns två inriktningar 
för varje som sedan har ett antal mål och 
strategier kopplat till sig. Nästkommande 
uppslag går det att läsa om varje inriktning för 
sig.

Målbilder

Bjuv som bo-
endekommun

Vision
Var med och forma 

ett helt samhälle

Bjuv som 
Boendekommun

Bjuv som 
Livsmiljö

Bjuv som 
Pendlings-
kommun

Bostads-
bebyggelse

Stadsbygd
Grönstruktur Näringslivets 

utveckling

Hållbart 
resande

Infrastruktur

Målbild

Inriktning

Mål

Strategier

Mål

Strategier

Figur 4. Bild över hur utvecklingsstrategierna är uppbyggda med målbilder och inrktining



BJUV SOM BOENDEKOMMUN

INRIKTNING BOSTADSBEBYGGELSE

INRIKTNING STADSBYGGD

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.
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INRIKTNING BOSTADSBEBYGGELSE

Bjuvs kommun står inför stora 
utmaningar för att utveckla nya 
bostäder. För att Bjuvs kommun 
ska kunna vara den boendekom-
mun som beskrivs vill vi satsa på 
en variation av bostäder för olika 
skeden i livet och för olika behov, 
för att få vardagspusslet att fungera 
och önskemålen om ens livsmiljö 
att vara tilldragande. Med dagens 
ideal av förtätning och resurs-
hushållning behöver vi se till hur 
prioritering av nya bostäder sker 
och att det sker det på rätt sätt för 
att på bästa vis nyttja och stärka 
de strukturer och samband som är 
befintliga.

Bjuv som BOENDEKOMMUN

Kommunens plats i
 regionen som 

boendekommun 
förstärks. 

MÅL

NÄRA & TRYGGT
för fler bostäder i attraktiva områden med 
befintliga samhällsintressen efter människors 
önskemål

RÄTT 
bostäder i rätt läge, varierat och tätt

LÅNGSIKTIGT 
med fokus på mångfunktionella bostäder, utökad 
boendekraft och skattekraft

RUSTA FÖR TÅLIGHET
genom teknisk infrastruktur, som möjliggör 
boende i hela kommunen 

”22 000 invånare 
till år 2040 genom 
2500 nya bostäder”
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STRATEGIER

Verka för att skapa 2500 nya bostäder 
till 2040
Kommunens framtida befolknings-
utveckling. En planering av denna 
storlek kräver en dimensionering 
av utpekade ytor inom den fysiska 
planeringen, kommunens arbets-
takt och förväntade resurskrav. 
Genom ett strategiskt och proaktivt 
arbete skapar vi goda förutsätt-
ningar att möta de behov och krav 
som bostadsutvecklingen genererar. 
Vi har en god planeringshorisont för 
bostadsförsörjning och identifierar 
löpande vilka konsekvenser utveck-
lingen skapar inför nästkommande 
projekt.

Utveckla bostadsbeståndet
Kommunens bostadsutbud ska 
bestå av en blandning av flerbo-
stadshus och enfamiljshus med 
olika upplåtelseformer, byggnads-
åldrar och storlekar. Genom att 
prioritera utbyggnad som komplet-
terar vårt befintliga utbud skapar vi 
varierade boendemiljöer. Det skapas 
möjligheter till en större skattekraft 
såväl som boendekraft när nya 
attraktiva boendemiljöer kan erbju-
das. Rätt bostäder i rätt läge handlar 
om att bygga varierat, tätt och för 
det behov som efterfrågas för att 
kunna locka nya hushåll och perso-
ner för olika skeden i livet och för 
olika behov. 

Omsorgsfull förtätning
Kommunen värnar även om attrak-
tiva områden och ser att varsamhet 
ska föregås vid nybyggnation och 
tillbyggnation. Kommunen identi-
fierar vilka platser som är värdefulla 
för människor, för att komplettera 
med bostäder i dess närområde för 

att stärka platser och stråk. Bostä-
der kompletteras till det befintliga 
beståndet efter vad som saknas/
efterfrågas.

Utveckla tätorter 
Kommunen ska erbjuda ett håll-
bart boende i och kring tätorterna, 
möjligheter till lokalt kvarboende 
och efter människors önskemål. 
Vi utvecklar i tätortsnära läge med 
god tillgång till kollektivtrafik och 
tillgång till kommersiell och offent-
lig service. Alla våra tätorter ska 
formas som sammanhållna tätorter 
med delar som kompletterar varan-
dra och sitter ihop. Strukturen ska 
underlätta för vardagspusslet alltid i 
åtanke på ”nära” och ”tillgänglighet”. 

Klimatanpassning för all bebyggelse
Kommunen ska verka för att all 
bebyggelse klimatanpassas, för 
att kunna möta den framtid som 
kommer. Det gäller såväl att anpassa 
befintlig bebyggelse som att se till så 
att nya områden är rustade för den 
utveckling som väntar. Vi ska ha 
en tålig infrastruktur som tål över-
svämningar och skyfall.

Långsiktigt fungerande robusta 
tekniska försörjningssystemen 
Kommunen ska vara en attraktiv 
boendekommun med tilltalande 
boendemiljöer. Med de pågående 
klimatförändringarna behöver vi 
ha tillförlitliga tekniska försörj-
ningssystem. Vattenfrågan är högst 
relevant utifrån resurshushållning 
och utsläppsperspektiv, digitalise-
ringsfrågan är viktig att hantera och 
planera för.
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Bjuv som BOENDEKOMMUN

INRIKTNING STADSBYGD
Bjuvs kommuns satsning på att 
bygga 2500 nya bostäder till 2040 
ställer krav på utvecklingen av 
bebyggelse, platser, knutpunkter 
och mellanrum som känns 
tilltalande, trygga och intressanta. 
Kommunen vill verka för att knyta 
ihop, skapa helhet, orienterbarhet 
och möjligheter för såväl handel, 
rörelse och trivsamhet. Strategin 
för stadsbygd innehåller tankar 
om hur bebyggelsen ska formas 
och sammanfogas för att skapa 
stadskänsla med variation av 
funktioner i bebyggelsen. 

”Tryggt och levande 
centrum, med ett torg 

i varje kommundel”

MÅL

VARIATIONSRIK & TRYGG MILJÖ 
i centrumanknytning, för att stimulera ett ökat 
utbud och för att värna och utveckla befintliga 
värden

EN HEL TÄTORT
med goda kopplingar mellan områden och en 
tydlig kärna, levande och livlig

STÄRKTA STRÅK 
med mångfunktionell bebyggelse och lokala 
målpunkter som blivit fler och mer attraktiva
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STRATEGIER

Planera för fler samhällsfastigheter i  
värdefulla lägen
Kommunen ska arbeta för väl 
placerade samhällsfastigheter 
som kan skapa ett ökat utbud och 
ett stärkande av knutpunkter och 
centrumkärnan. Genom det stimu-
leras ett levande centrum och 
tryggare stadsrum skapas med fler 
människor i rörelse. Det syns också 
genom att nya strategiskt placerade 
byggnader som markerar viktiga 
funktioner och platser samlat med 
en mix av bostäder och verksam-
heter bidrar till att samla målpunk-
terna och skapar levande och 
tryggare platser. 

Samla och fokusera stråk
Kommunen ser den fysiska miljön 
som orienterbar, för att med lätt-
het hitta de största och viktigaste 
stråken och platserna. Genom att 
samla och fokusera stråk, med goda 
kopplingar blir centrumkärnan 
mer sammanhängande. Vi ser över 
miljöerna för att skapa attraktiva 
platser som tilltalar och är vackra 
och lockar till besök. Genom att 
samla och fokusera målpunkter och 
bebyggelse och stärka rörelsen och 
upplevelserna längs stråken stimu-
leras en ökad tillgänglighet och 
ökad trygghet för boende, näringsliv 
och besökare.

Utveckla och förtäta vid 
centrala platser 
Kommunen ser över vilka lokala 
mötesplatser som är intressanta 
att utveckla vidare för att skapa 
sammanhängande miljöer. Genom 
att utveckla och förtäta vid centrala 
platser skapas möjligheter för mer 
levande knutpunkter och stads-
livsstråk/gatumiljöer/gatuväv.  Med 

fler centrala offentliga mötesplatser 
möjliggörs det för potential att skapa 
levande torgytor. Utveckling och 
förtätning med blandade funktio-
ner handlar om att skapa en god 
bebyggd miljö för de som bor, verkar 
och vistas i staden för att knyta 
ihop och skapa välfungerande och 
tilltalande livsmiljöer och att stärka 
centrumkärnans roll.

Knyt samman tätorten 
Kommunen planerar för att 
bostadsområden och kommundelar 
knyts samman för att främja möten 
mellan människor, det sociala 
samspelet och de mentala hindren. 
Att öppna mellan områden ger 
även ökade möjligheter för rörelser 
genom och till områden. Strategin 
pekar på hur tätorterna ska utfor-
mas för att skapa en mer levande 
och trygg stadsbygd. Vid exempel-
vis byggnation av nya områden, 
komplettering av befintliga ytor, 
lokalisering av kommersiella och 
samhälleliga funktioner samt till-
gängliggörande och utveckling av 
grönområden, fritids-och rekrea-
tionsområden. 

Arbeta strategiskt med kvalitet och 
krav för vår gestaltade livsmiljö
Kommunen ska arbeta för en 
samspelt bebyggelse. Ny gestaltning 
och äldre bebyggelse, skapar identi-
tet och ger synliga årsringar i stads-
miljön. Att säkerställa kvalitet i det 
som byggs framhåller en tydlighet i 
hur vi vill att vår bebyggelse ska tas 
om hand. Hållbarhet och kvalitet 
ska ständigt avvägas mot ekono-
miska överväganden och ska inte 
underställas kortsiktiga ekonomiska 
överväganden.





BJUV SOM LIVSMILJÖ

INRIKTNING GRÖNSTRUKTUR

INRIKTNING NÄRINGSLIVETS UTVECKLING

Bjuv 2040 är promenadvänligt med tillgång till goda 

och variationsrika livsmiljöer. Invånarna trivs, mår bra 

och känner sig trygga när grönstrukturen bevaras och 

utvecklas genom integrering av fler mångfunktionella 

och livgivande bebyggda miljöer. Näringslivet har bra 

förutsättningar och växer hållbart samtidigt som det 

bidrar till att det utvecklas fler mötesplatser för invånare 

och arbetstagare. Vi värnar biologisk mångfald och  

variationsrika natur- och kulturmiljöer. De ger karaktär, 

lockar besökare och berikar invånares livsmiljöer. Bjuv 

2040 formas som livsmiljö.
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Bjuv som LIVSMILJÖ

INRIKTNING GRÖNSTRUKTUR
Många delar av grönstruktu-
ren är viktiga offentliga rum 
och miljöer som har stor bety-
delse för människors livsmiljö. 
Vi behöver grönstruktur som 
fyller många olika behov – 
rekreationsområden, offentliga 
mötesplatser, gång- och cykel-
stråk, ytor som minskar risker 
för översvämningar, med mera. 
Att planera för bra grönstruktur 
är att planera för Bjuvs livsmiljö 
och ett gott liv. 

”Promenadvänligt, 
utanför ytterdörren 

med en löprunda, i varje 
kommundel”

MÅL

HÄLSOFRÄMJANDE LIVSMILJÖ 
för människor genom parker och naturområden

ATTRAKTIV & TRYGG LIVSMILJÖ 
för boende, näringsliv och besökare

SAMMANHÄNGANDE LIVSMILJÖ 
där människor, växt- och djurliv sammanlänkas

ROBUST LIVSMILJÖ
för att möta framtidens utmaningar som 
klimatförändringar, förlust av biologisk 
mångfald, m.m.
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STRATEGIER

Säkerställ god tillgång till 
grönstruktur
Kommunens tätorter ska präglas av 
välutvecklade grönstrukturer med 
god tillgång till attraktiva livsmiljöer. 
Genom riktvärden säkertställs att 
människor får tillgång till grönst-
ruktur av olika kvalitet, kvantitet 
och med viss tillgänglighet. 

Utveckla grönstrukturens 
sociala värden 
Kommunens utformning av grönst-
rukturen har stor betydelse för hur 
ytan nyttjas. Det krävs en variation 
i upplevelsekvaliteter och gestaltade 
livsmiljöer. Barns gröna miljöer, 
den bostadsnära gröna miljön, den 
lättillgängliga grönstrukturen och 
det sammanhängande större natur-
området, olika karaktärer värnas 
och utvecklas för att tillgodose 
behovet av rekreation, lek, mötes-
platser, fritidsaktiviteter, motion och 
naturupplevelser. Grönstrukturens 
sociala värden utvecklas genom 
planering, gestaltning och förvalt-
ning.

Öka samarbetet och delaktigheten
Kommunen vill utveckla samver-
kan mellan olika aktörer för att 
stärka och vidareutveckla de 
gröna värdena. Grönområden är 
till för kommuninvånarna och 
det är därför viktigt att ha en nära 
kommunikation mellan planering, 
förvaltning och allmänhet.

Utveckla ett rikt växt- och djurliv och 
de grönblå stråken till sammanhäng-
ande nätverk
Kommunen ska ha välfungerande 
nätverk av gröna stråk. Stråken ska 
möjliggöra rekreation, stimulera 
till aktiv transport och agera sprid-

ningsvägar för växt- och djurlivet. 
De grönblå stråken ska tas i beak-
tande, för bevarande och utveck-
lande, vid all ny markanvändning 
men även för människors vardag-
liga förflyttningar.

Utveckla karaktärsdrag
Kommunen utgår från landska-
pet och utvecklar Bjuvs kommuns 
karaktärsdrag och gröna kultur-
värden. På så sätt stärks kulturhis-
toriska miljöer och landskapsvär-
den genom att utgå ifrån platsens 
förutsättningar. Miljöerna ska lyftas 
fram som betydelsefulla inslag och 
målpunkter. Karaktärsdrag ska till-
varatas och förstärkas.

Nyttja och utveckla 
ekosystemtjänster 
Kommunen ska ta tillvara på 
ekosystemtjänster och samtidigt 
vara öppen för att analysera och 
utveckla kunskap om hur kommu-
nen kan nyttja och stärka de 
ekosystemtjänster som grönstruk-
turen levererar. Det handlar bland 
annat om hur grönstruktur erbjuder 
ekosystemtjänster i form av klimat-
reglering, luft- och vattenhantering, 
bullerdämpande effekter, möjlig-
heten till rekreation och biologisk 
mångfald. 

Genom att arbeta strategiskt utifrån 
ett ekosystemtjänstperspektiv kan 
kommunen planera för mångfunk-
tionella ytor som kan anpassas till 
platsens förutsättningar och natu-
rens föränderlighet. Förvaltning 
av mångfunktionella ytor främjar 
utveckling av sociala och ekolo-
giska värden samtidigt som den 
ska bedrivas på ett ekonomiskt 
effektivt sätt. På så vis skapas större 
motståndskraft för förändringar.
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Bjuv som LIVSMILJÖ

INRIKTNING 
NÄRINGSLIVETS UTVECKLING
I vision 2030 framgår att närings-
livet ska bidra till en attraktiv 
boendekommun. Med benäm-
ningen näringsliv, i översiktspla-
nen, avses allt från handel, kontor, 
centrumanläggning, industri och 
lager till hotell och besöksnäring 
som kan vara i behov av verksam-
hetsmark. Kommunen kan genom 
olika mål och strategier ha bered-
skap för att möta näringslivets 
behov och därigenom stödja dess 
utveckling genom fysisk planering. 
Att samordna och yteffektivisera 
är synnerligen viktigt, oavsett om 
det rör sig om renodlade verk-
samhetsområden eller bostads-
nära. Hushållning av mark ligger 
till grund för detta men även för 
utvecklingen av kommunens livs-
miljö där näringslivet bidrar till en 
attraktiv boendekommun. 

MÅL

PLATSUTVECKLING SOM 
KÄRNVERKSAMHET 

med ett långsiktigt perspektiv

SMÅ OCH STORA UPPLEVELSER 

året runt för människor i alla åldrar med olika 

intressen i alla kommundelar

STÖRRE LOKAL ARBETSMARKNAD
i en stark region 

”Bjuv ska ha en klar 
roll på den regionala 

arbetsmarknaden”

”2000 nya 
arbetstillfällen,

i centrala lägen”



Version 1. 2021-11-22   s. 20

STRATEGIER

Förutsättningar för
funktionsblandning 
Kommunen uppmuntrar till funk-
tionsblandning av handel, service, 
bostäder och kontor för att skapa 
trygga och trivsamma livsmiljöer i 
den mångfunktionella bebyggelsen. 
Ett funktionsblandat område av en 
ort får en annan typ av livsmiljö 
med mer rörelse under en längre tid 
av dygnet. Arbetsplatser och verk-
samheter som inte är störande eller 
med störande trafik och där bygg-
naderna gestaltningsmässigt kan 
anpassas till omgivande bebyggelse, 
bör finnas i anslutning till bostads-
kvarter eller i bottenvåningar på 
flerbostadshus i den mångfunktio-
nella bebyggelsen. 

Varierat utbud av lokaliseringsmöjlig-
heter 
Kommunen ska genom lokalisering 
och möjligheter för olika företag 
med olika inriktning påverka livs-
miljön. Yt- och transportintensiva 
företag har skilda behov av personal 
än vad kunskapsintensiva företag 
har. Kommunen behöver därför 
långsiktiga planer och viljeinrikt-
ningar för att hushålla med marken. 
Verksamheter ska placeras utefter 
deras förutsättningar och kommu-
nens viljeinriktning.

Skapa förutsättningar för etablering 
av nya företag inom befintliga 
verksamhetsområden
Kommunen skapar möjligheter för 
utveckling, förtätning och omvand-
ling av centralt belägna verksam-
hetsområden med hänsyn till plats 
för mindre verksamheter. Företags-
kluster förordas i befintliga lokaler 
för att gynna etablering av nya 

företag och den lokala arbetsmark-
naden. Detta för att skapa robusthet 
och en mer mångfacetterad lokal 
arbetsmarknad.

Verka aktivt för 
destinationsutveckling 
Kommunen ska se till sina möjlig-
heter för att stärka och etablera små 
och stora värden i omgivning. En 
större bredd och ökad värdesättning 
av upplevelser inom kultur- och 
natur skapar en utveckling på lokal 
nivå som kan bidra till boendeatt-
raktiviteten i kommunen.

Verka för en regional samverkan 
Kommunens ska samverka regi-
onalt med ambitionen att vara 
en aktiv och drivande part i de 
sammanhang kommunen väljer att 
delta i och sträva efter att, genom 
det, skapa största möjliga nytta 
lokalt och regionalt. God samverkan 
i etableringsfrågor, om småorter-
nas serviceutbud och regionala 
näringslivs- och turistprojekt.  

Verka för att de gröna näringarna 
ska bidra till klimat- och miljöom-
ställningen och att naturresurserna 
används hållbart
Kommunen ska verka för att de 
gröna näringarna nyttjas på rätt 
sätt för att bidra till ett bättre klimat. 
Jord- och skogsbruk, fiske, ängs- 
och hagmarker och värdefulla 
ämnen och mineral ses som värde-
fulla resurser som tas hänsyn till 
för att kunna använda resurserna 
hållbart. Förnyelsebar energi priori-
teras utefter platsspecifika förutsätt-
ningar. 





BJUV SOM PENDLINGSKOMMUN

INRIKTNING HÅLLBART RESANDE

INRIKTNING INFRASTRUKTUR

I Bjuv 2040 har vi nära till allt genom ett samman-

hängande transportsystem – vi når städernas utbud, 

naturens lugn, service, bostäder och arbetsplatser. 

Vardagspusslet underlättas när det är smidigt att 

resa genom hållbara transporter. Miljöerna kring 

bytespunkterna utvecklas för att skapa ett mervärde och 

tillgänglighetsanpassas för att underlätta resande. Bjuv 

2040 formas som pendlingskommun
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Bjuv som PENDLINGSKOMMUN

INRIKTNING HÅLLBART RESANDE
Bjuvs kommun har ett mycket 
gynnsamt geografiskt läge 
för pendling på den regionala 
arbetsmarknaden. Befintlig 
infrastruktur erbjuder idag goda 
förutsättningar för regional 
pendling med såväl kollektiv-
trafik som den privata bilen. På 
under en timme nås någon av 
de regionala kärnorna Malmö, 
Lund och Helsingborg från 
alla kommunens tätorter. Med 
hotande klimatförändringar 
och stora utmaningar för att nå 
upp till utsatta mål för agenda 
2030 behövs beteendeför-
ändringar för ett mer hållbart 
resande.  

”En superschysst 
kollektivtrafik, 

20 min till Helsingborg,
 50 min till Malmö”

MÅL

UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK 
ett självklart val för resan

CYKEL- OCH PROMENADVÄNLIGT 
med gott om alternativ till bil i alla kommundelar

BEHAGLIGT & TRYGGT RESANDE 
med tillfredsställande bytespunkter och 
sammanhängande långa stråk
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Skapa attraktiva bytespunkter 
Kommunen arbetar för att locka fler 
som kan och vill resa med kollek-
tivtrafik och byta mellan hållbara 
trafikslag. Då måste förutsättning-
arna finnas för att underlätta resan. 
Med genomtänkta placeringar för 
bytespunkter exempelvis mellan 
busshållplatser och service, buss-
hållplats och tågstation, cykel-och 
pendlarparkering och tågstation ges 
förutsättningar för en smidig resa.

Utveckla servicen runt bytespunkter
Kommunen ska ge platserna runt 
bytespunkterna ett större utrymme. 
En genomtänkt placering av service 
och av utrustning skapar en behag-
ligare resa. Toaletter, butik, infor-
mation, väderskydd, bänkar och 
belysning i anslutning till området 
underlättar  och tilltalar individen 
att nyttja kollektivtrafik.

Värna om tillgänglighet för en 
sammanhängande stadsbygd
Kommunen verkar för att ge 
valmöjligheter och alternativ till 
bilresor för kortare kopplingar till 
kommunens omland, med både 
tåg och buss. Att erbjuda goda och 
lättillgängliga valmöjligheter och 
underlätta för resenärer och skapa 
större incitament till att vilja prova 
andra färdsätt för att få en smidigare 
helhetsupplevelse. På så vis kan 
ett helare nordvästra Skåne skapas 
och en större pendlingsmarknad 
inom regionen såväl mot nordvästra 
Skåne, som Malmö/ Lund och Häss-
leholm/ Kristianstad. 

Lokal och regional cykling för bättre 
miljö och folkhälsa
Kommunen vill stödja att allt fler 
människor ska kunna cykla. Denna 
utveckling är viktig för såväl miljö 
som folkhälsa och är något som 
Bjuvs kommun ska fortsatt arbeta 
aktivt i Familjen Helsingborgs infra-
strukturnätverk med. Kommunen 
ska utveckla regional cykling för 
såväl arbetspendling som rekrea-
tion.

Ett tryggt och smidigt gång- och 
cykelnät 
Kommunens gång- och cykelnät 
ska planeras efter att alla färdme-
del har en rättvis tillgång i staden. 
Genom att gång- och cykelväg-
nätet får en högre prioritet och att 
det ges företräde för gående och 
cyklister minskar barriärer och fler 
människor får enklare att förflytta 
sig genom samhället. 

Utveckla och upprätthåll turtätheten
Kommunen arbetar tillsammans 
med Familjen Helsingborg med 
satsningar på kollektivtrafiken i 
nordvästra Skåne. Kollektivtrafiken 
är en förutsättning för att nå flera 
viktiga samhällsmål som regio-
nal tillväxt och en hållbar utveck-
ling. Därför behöver vi fortsätta att 
utveckla och upprätthålla turtät-
heten inom kommunen samt till 
kommunens omgivning. 
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INRIKTNING INFRASTRUKTUR
Transportsystemet ska utveck-
las och användas på ett sätt så 
alla människor kan vara mobila 
samtidigt som det ger goda 
möjligheter att knyta an till sitt 
omland. Med goda förbindel-
ser och ett sammanhängande 
trafiknät skapas en känsla av 
smidighet och enkelhet. Kvalite-
ten på infrastrukturen är avgö-
rande för att känna trygghet 
under färden, både för bilister, 
cyklister och fotgängare. Med 
en stärkt trafikmiljö ges upple-
velsen av att livsmiljön är viktig 
och blir på så vis en trevligare 
och tryggare plats att vistas i. 
En utvecklad infrastruktur ökar 
valmöjligheterna för individen 
och incitament till att bo och 
arbeta på olika platser stärks. 

”Ett sammanhängande 
transportsystem”

MÅL

CYKLA LÄTTARE 
inom och utom kommunen och till målpunkter

STÄRKT VÄG- OCH 
JÄRNVÄGSSTRUKTUR 
för en bättre koppling till omlandet

FÖRBÄTTRAD STANDARD 
i prioriterade stråk, för en säkrare trafikmiljö

Bjuv som PENDLINGSKOMMUN
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Stärk infrastrukturen för väg mot vårt 
omland
Kommunen ska se till så att det 
finns stråk som kopplar mot rätt mål 
så som stärkt kollektivtrafik, bättre 
förbindelser till platser, målpunkter, 
orter och städerna runt om Bjuv 
och i dess när område för att ge 
möjligheter för Bjuv att bli en attrak-
tiv pendlingskommun. Genom att 
utveckla dessa stråk ges förutsätt-
ningar för att kunna ta sig längre 
sträckor med alternativa trafikslag.

Verka för ett utökat järnvägsnät med 
förbättrade restider och turtäthet
Kommunen arbetar tillsamman 
med Familjen Helsingborg om sats-
ningar på järnvägsnätet i nordvästra 
Skåne.

Effektivt användande av befintlig 
infrastruktur
Kommunens fokus ska vara effek-
tivt användande av befintlig infra-
struktur. Infrastrukturen ska vara 
säker för alla som befinner sig i 
trafikmiljön. 

Sammanhängande cykelnät
Kommunen ska åtgärda brister för 
att skapa ett sammanhängande 
cykelnät både inom kommunen, till 
målpunkter och till kringliggande 
kommuner.

Öka kvaliteten och förbättra 
trafiksäkerheten
Kommunen ska satsa på att få upp 
kvaliteten och trafiksäkerheten för 
gator och gång- och cykelvägar. 
Med en bättre kvalitet skapas en 
känsla av att kommunen bryr sig 
om sina invånare och sin miljö 
vilket ger en bättre upplevelse av 
kommunen och en faktor som kan 
bidra till en upplevd ökad trygghet. 
Trafiksäkerheten både i utform-
ningen av strukturer, med gator och 
korsningar liksom överfarter, över-
gångsställe och hastighetssänkande 
åtgärder ger kommuninvånarna en 
tryggare trafikmiljö och en trevli-
gare upplevelse på färden.

Samverka med berörda aktörer 
Kommunen samverkar med berörda 
aktörer så som Region Skåne, Famil-
jen Helsingborg, Skånetrafiken, 
Trafikverket, markägare, förenings-
liv och destinationsutvecklare. 

Led bort gods från tätorterna 
Kommunen verkar för att buller från 
gods och risker minskar samtidigt 
som gods leds bort från tätorternas 
centrum. Detta gör kommunen 
genom utpekande av godsstråk. 



Bjuv 2040 - En utvecklingsstrategi   s. 27

KÄLLFÖRTECKNING

KÄLLOR

Kairos Future, Jakten på möjligheter i en ny 
tid, huvudrapport för projektet stora flytt- och 
boendestudien, 2015-09-30

Regeringen, Agenda 2030, Sveriges miljömål

Naturvårdverket, Sveriges miljömål

Boverket, Vision för Sverige 2025, 2012

Sveriges kommuner och regioner, Vägval för 
framtiden, 2021

Region Skåne, Omvärld och trender 2019-
2020, 2019

Workshop om Program, Planeringsavdel-
ningen, 2021-09-22

Workshop om Utmaningar och Trender i 
Bjuvs kommun, Ledningsgruppen Bjuvs 
kommun, 2021-02-12

Workshop, Mål och Strategier, ordförande-
gruppen, 2021-03-31



Version 1. 2021-11-22   s. 28



PLANERINGSAVDELNINGEN



ANALYSER AV TÄTORTER 

PLANERINGSAVDELNINGEN

Planeringsunderlag till Grönstrukturplan för Bjuvs kommun

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område når inga upplevelsekvaliteter

Område som når en typ upplevelsekvalitet

Område som når två typer upplevelsekvaliteter

Område som når tre typer upplevelsekvaliteter

Område som når fyra typer upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

O

@ Tågstation

Anstånd (meter)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m

350 m

400 m

500 m

550 m

600 m

650 m

700 m

750 m

800 m

850 m

900 m

950 m

1000 m

1500 m

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden
från kollektivtrafik

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå natur och rekreationsområde 1500 m

1500 m

Natur och rekreationsområde 

O

GENHET I GÅNG- & 
CYKELNÄTET
Betweeness radie 1 km 

Låg genhet

Hög genhet
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Analyser av tätorter

Förevarande PM utgör ett planeringsunderlag till 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun. Fokus är på 
människans gröna livsmiljöer i den byggda miljön 
(kommunägda fastigheter).
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Underlag och analyser 
som tydliggör 
konsekvenser av förslag 
och alternativa lösningar

Kunskap och analyser 
för att möjliggöra 
avvägningar

Generell kunskap om 
egenskaper och värden, 
kartläggning av all känd 
kunskap.

T.ex. kartläggningar, biotopkartor, 
naturinventering, sociotopkartor, 
områdesskydd, riksintressen, sky-
fallskarteringar, strategier och 
program mm.

T.ex. ekosystemanalyser, utrednin-
gar för gröna samband, landskap-
sanalyser mm.

T.ex. konsekvensutredningar, 
värderningar av ekosystemtjänster  
mm.

Under planeringsprocessens gång finns olika typer av underlag. I början av processen är generella kunskap-
sunderlag som kartläggningar och inventeringar viktiga. Allteftersom planeringsprocessen utvecklas behövs 
mer riktade underlag, utredningar och analyser. I samband med avvägningar behövs tydliga beslutsunderlag 
med konsekvensbeskrivningar av alternativ. Både planeringsunderlaget och kunskapsunderlaget ingår i 
beslutsunderlaget. Källa: Boverket (Text och figur efter Boverkets förlaga “Underlagstrappan” - figur något 
modifierad i färg).

Kunskapsunderlag

Planeringsunderlag

Beslutsunderlag

Planeringsunderlag

Detta PM utgör ett underlag till kommande 
grönstrukturplan men även ett underlag 
för den översiktliga planeringen. I detta PM 
presenteras analyser som tillsammans kan 
ligga till grund för en mer samlad bild av 
grönstrukturen i tätorterna. Tanken är att 
detta underlag ska kunna nyttjas för senare 
avvägningar med bebyggelsestruktur och 
trafikinfrastruktur. 

I detta planeringsunderlag presenteras 
och analyseras förslag på olika riktlinjer 
för grönstruktur. I planeringsunderlaget 
ges även rekommendationer kring avstånd 
till olika kvaliteter, storlek på olika typer 
av områden samt upplevelsekvaliteter 
och funktioner inom områden. Boverkets 
underlagstrappa, se figur nedan, visar på 
var förevarande PM (planeringsunderlag) 
har sitt sammanhang. 
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Sammanfattning

Enligt SCB (2021) bor drygt 93 procent 
av invånarna i Bjuvs kommun i tätorter.
Forskning visar, inte minst Ståhle, A (2008), 
att den byggda miljön och det offentliga 
rummets struktur har en avgörande roll 
för tätortens gångflöden. Vidare påverkas 
i vilken omfattning platser används av 
såväl boende som besökare. Analyser av 
tätorter är således avgörande för att förstå 
hur tätorter och grannskap kan utvecklas 
på ett mer hållbart sätt. Analyserna i detta 
dokument säger något om tätorternas 
tillgång till grönstruktur. Offentlighet i 
grönområden, i parker, på gator och torg 
skapas av att de är väl tillgängliga och att 
de har en utformning som välkomnar alla. 
Det är därför viktigt att skapa öppna och 
trygga platser i centrala lägen. Detta för att 
möjliggöra för möten mellan alla invånare. 

Tillgänglighet i gångnätet är en variabel 
som fångar i vilken grad ett grannskap eller 
del av tätort som är rumsligt integrerad 
med sin omgivning. Ju mer ett grannskap 
hänger ihop med omgivningen, desto 
mer attraktivt är det att bo just där. 
Tillgänglighet, eller nåbarhet om så 
vill, ökar den upplevda tillgången av 
grönstrukturen tillsammans med två andra 
faktorer. Grunden till en välfungerande 
grönstruktur är att det finns tillräckligt med 
areal, det vill säga många och stora ytor 
som hänger samman i en helhet. Därtill bör 
parkerna och grönområdena ha ett innehåll 
som är attraktivt för besökare det vill säga 
erbjuda upplevelsekvaliteter. Sammantaget 
lägger de tre nyss beskrivna aspekterna 
(tillgänglighet, kvalitet och kvantitet) ovan 
grunden för en attraktiv grönstruktur och 
boendemiljö. Stadsbyggande handlar 
förvisso inte om enbart en boendemiljö. En 
stor utmaning är att skapa gemensamma 
och offentliga miljöer. I analyserna har 

enbart den offentligt ägda, dvs offentligt 
tillgängliga grönområden, beaktats. 
Det krävs tydliga gränser mellan privat, 
gemensamt och offentligt för att skapa 
förutsättningar för upplevd trygghet och 
möten inom olika miljöer. 

Genom detta PM har riktvärden avseende 
tillgång presenterats genom en modell 
som även legat till grund för ett flertal 
av de analyser som genomförts. De 
analysgrundande riktvärden som 
presenteras i detta PM är inte vare sig 
antagna eller kompletta. En komplett 
modell kommer i ett senare skede att 
presenteras i grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun.  

Genom avancerade analyser av gångnät, 
tillgänglighet, tillgång och täthet har 
tätorterna Bjuv, Billesholm och Ekeby 
studerats. Programmet QGIS och verktyget 
Place Syntax Tool har hämtats hem från 
internet och installerats på egen dator 
för att möjliggöra efterföljande Space 
Syntax-analyser. Därigenom har bland 
annat analyser i genhet och integration 
kunnat genomföras. Verktyget Network 
Analyst, genom ArcMAP, har nyttjats 
för genomförande av analyserna för 
tillgång. Nätverket av gator och gångvägar 
är det som skapar närhet och tillgång 
för kommuninvånarna till utbud av 
attraktioner och service. Kommunens 
gångvägsstruktur har nyttjats för 
genomförandet av analyserna. 

Nuläget har presenterats och 
sammanfattningsvis kan man konstatera 
att tillgången till grönstruktur i 
kommunens tätorter skiljer sig från en 
genomsnittlig Svensk tätort. Det är även 
skillnader i tillgång till grönstruktur i de tre 
tätorterna Bjuv, Billesholm och Ekeby. 
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Inledning

Bjuvs kommun håller på att ta fram 
en grönstrukturplan och som i ett led 
i detta arbete har ambitionen varit att 
analysera kommunens tätorter. I kort har 
ambitionen varit att analysera tillgång i 
kommunens tätorter avseende kommunalt 
ägd grönstruktur. På så vis kan den 
framarbetade dokumentationen, efter 
färdigställande, fungera som underlag och 
motiv till hur grönstrukturen kan utvecklas 
avseende tillgång. 

Genom avancerade analyser av gångnät, 
tillgänglighet och tillgång är det möjligt 
studera vilka förutsättningar tätorterna 
har idag. Dessa nulägesanalyser visar till 
exempel på vilka stråk och platser som har 
potential att bli attraktiva mötesplatser och 
var grönstrukturen behöver utvecklas.

Bakgrund

En knäckfråga när en tätort växer och 
förtätas är hur tätorten ska utvecklas 
samtidigt som de gröna kvaliteterna 
stärks. Byggs tätorten tätare och större 
med fler invånare ökar behovet av tillgång 
till grönstruktur samtidigt som en del av 
grönstrukturen kan komma att försvinna. 

I arbetet med framtagande av 
grönstrukturplan för Bjuvs kommun samt 
ny kommunövergripande översiktsplan 
saknas kunskap om hur de gröna 
kvaliteterna är fördelade inom tätorterna 
och hur tillgången ser ut. Inom ramen 
för framtagande av grönstrukturplan 
för Bjuvs kommun är det angeläget att 
höja kunskapsnivån om grönområdens 
storlek, avstånd och kvaliteter. Sedan 

tidigare finns kunskapsunderlag 
gällande ekologiska värden (bland annat 
genom Naturvårdsprogram för Bjuvs 
kommun och PM-ekosystemtjänster) och 
rekreativa värden (bland annat genom 
Lekplatsprogram för Bjuvs kommun, 
PM-upplevelsekvaliteter och PM-
ekosystemtjänster).

Mål, syfte och avgränsning

Målet med förevarande underlag är 
att beskriva och diskutera tillgång till 
grönstrukturen. 

I underlaget ingår följande analyser: 

1. Tillgång
Tillgång till parker och naturområden enligt 
riktlinjer som föreslås nedan. I underlaget 
ingår att sammanställa och presentera 
resultaten av de analyser som genomförts 
samt att föreslå och diskutera riktlinjer och 
dess relevans

2. Tillgänglighet 
Tillgänglighet till parker och naturområden. 
I underlaget ingår att sammanställa och 
presentera resultaten av de analyser som 
genomförts samt att föreslå och diskutera 
vilka stråk och platser som har potential 
att bli attraktiva mötesplatser och var 
grönstrukturen behöver utvecklas.

Syftet med förevarande underlag är att
- Resultaten av analyserna ska 
 fungera som underlag för Bjuvs 
 kommuns grönstrukturplanering 
 och kontinuerliga översiktsplanering 
 och för principiella 
 ställningstaganden. Sådana 
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 ställningstaganden görs i ett 
 senare skede och kan exempelvis 
 handla om förtätning och 
 tätortsutveckling. Analyserna kan 
 också användas som underlag 
 avseende de strategiska områden 
 och samband som föreslås i 
 kommande översiktsplan. 

- Resultaten av analyserna ska fungera 
 som underlag för en aktiv och 
 strategisk grönstruktur- och 
 parkplanering. Samtidigt ska 
 analyserna visa på var och hur park-  
 och naturtillgången behöver 
 förbättras genom insatser för att 
 förädla och nyskapa parker och 
 natur, förstärka kvaliteter och 
 öka tillgängligheten i samband med 
 att tätorterna växer och utvecklas. 

Den grönstruktur som räknas in i 
analyserna är den offentligt ägda, dvs 
enbart offentligt tillgängliga grönområden 
har inventerats. 

I detta PM genomförs ingen analys av 
ekologiska värden eller andra gröna 
värden såsom  kulturhistoriska värden, 
stadsbild, kretslopps, kostnader med mera. 
Ingen annan grönstruktur än den som 
är att betrakta som en kollektiv nyttighet 
genom att vara offentligt tillgänglig, dvs 
kommunalt ägd, studeras.

Tillgång – en kort kunskapsöversikt  

Eftersom detta PM avser att behandla 
tillgång återges här först en kort 
kunskapsöversikt. Analyserna avser som 
sagt att vägas mot och jämföras med 
tillgång och den preciseringen saknas 
i dagsläget. I slutet av detta avsnitt 
kommer ett första förslag på riktlinjer 
presenteras. Detta för att möjliggöra 
efterföljande analyser. Riktlinjer som 
presenteras kommer inte vara kompletta 
utan avser enbart att behandla avstånd 
och storlek. Analyserna bygger på faktiska 
gångavstånd, det vill säga avståndet från en 
bostadsadress via gångvägar och/eller gator 
till parkens eller grönytans entrépunkt. 

God tillgång till grönstrukturen baseras på 
de tre beståndsdelarna: 
1. Utbud/kvantitet – antal och storlek
2. Kvalitet – upplevelser, funktioner och 
 aktiviteter
3. Tillgänglighet/nåbarhet – avstånd 
 och barriärer

Grunden till en välfungerande grönstruktur 
är att det finns tillräckligt med areal, 
det vill säga många och stora ytor som 
hänger samman i en helhet. Parkerna och 
grönområdena bör ha ett innehåll som är 
attraktivt för besökare det vill säga erbjuda 
upplevelsekvaliteter. Därtill, som en sista 
aspekt för tillgång, bör områdena vara 
tillgängliga. En förbättrad tillgänglighet, 
eller nåbarhet om så vill, kan öka en 
upplevd tillgång.  

Studier visar att de som bor nära en 
park är mer benägna att använda den. 
Internationella rekommendationer såväl 
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som nationella, genom WHO (2017) och 
Boverket (2007), gör gällande att det inte 
bör vara längre än 300 meter från bostaden 
till en park. Boverket (2021) skriver 200-300 
meter avseende avstånd. Kortare avstånd  
än 300 meter är viktigt för barn, äldre och 
funktionshindrade. I över trettio års tid 
har forskning vid SLU studerat kvaliteter 
i grönstrukturen till stöd för hälsa och 
välbefinnande och Stoltz, J, & Grahn, P 
(2021)1&2 menar att avstånd längre än 
300 meter kan vara tillämpliga avseende 
större parker och rekreationsområden. 
Människor har enligt Stoltz & Grahn 
(2021)1&2 andra tröskelvärden avseende 
avstånd till större områden och att det 
oftast handlar om besök under helger eller 
andra ledigheter. Stoltz & Grahn (2021)1&2 
hänvisar till annan forskning som säger 
att 1 500 meter är det tröskelvärde som 
avses enligt resonemanget ovan. Samtidigt 
tyder mycket på att, enligt Stoltz & Grahn 
(2021)1&2, det finns starka samband mellan 
avstånd och hälsa där tröskelvärdet är 300 
meter. De framhåller däremot vikten av att 
alla åtta upplevelsekvaliteter, (läs gärna mer 
i dessa åtta i PM-upplevelsekvaliteter), finns 
representerade i utemiljön inom 300 meter 
från bostaden.  

Samband mellan grönstrukturen till stöd 
för hälsa och välbefinnande återfinns 
även när det kommer till storlek. Större 
grönområden med naturlig vegetation 
tycks, enligt Stoltz & Grahn (2021)1&2, 
bidra till återhämtning vid stress, mental 
trötthet och erbjuder bättre möjligheter 
till fysisk aktivitet. Samma källor menar 
att det krävs minst en hektar för positiva 
relationer mellan grönområdet och hälsa. 
Mindre grönytor, såsom fickparker och 

stadsgrönska,  har andra värden och bidrar 
till andra upplevelser likt social samvaro 
eller att få en nypa frisk luft. Det verkar 
inte finnas någon övre gräns för hur stort 
ett grönområde kan vara men när det 
kommer till hur litet det kan vara skriver 
Boverket (2021), i deras exemplifierande 
förslag till riktlinjer avseende tillgång, att ett 
grönområde ska vara minst 0,5-1 ha. I ett 
försök att sammanställa forskningsbaserade 
mått och riktlinjer skrev Spacescape (2016) 
att ett grönområdet bör vara minst 0,2 ha. 
Samma riktvärde avseende storlek, minst 
0,2 ha areal grönyta, togs fram av Malmö 
stad år 2003 enligt grönmodellen som 
återfinns på Malmö stads hemsida (Malmö 
stad, 2021).  

Analysgrundande riktlinjer

Nedan presenteras en modell avseende 
riktvärden som nyttjats i samband med 
framtagande av detta underlag samt vid 
genomförandet av analyser.  

Typ
Storlek 
(ha)

Avstånd från 
bostad (meter)

Närpark 0,2 - 1 max 200

Grannskapspark 1 - 5 max 300

Tätortspark Minst 5 max 500

Natur- och 
rekreationsområde

Minst 5 max 1500

Andra analysgrundande mått har varit:
Lekplatser – 400 m (Lekplatsprogram för 
Bjuvs kommun)
Busshållplatser – 500m (Stationsnära läge, 
2010)
Tåg – 1500 m (Stationsnära läge, 2010)
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Tillvägagångssätt

Analyserna genomfördes under oktober 
2021. Avgränsningen var att genomföra 
analyser av befintligt material och särskilt 
det underlag, PM-upplevelsekvaliteter, 
som sammanställdes kort före detta 
underlag – PM-analyser av tätorter – 
påbörjades. För att möjliggöra de analyser 
som åsyftas genom detta PM krävdes 
initialt en noggrann översyn av gångnätet 
i kommunens GIS-system. Analyserna 
genomfördes i ArcMAP och i QGIS med 
tyngdpunkt i ArcMAP.

Oscar Gustavsson Ekberg genomförde 
samtliga analyser samt strukturering 
av datafiler och underlagsmaterial. En 
önskelista var underlag för de analyser som 
skulle genomföras. En del av dessa var inte 
möjliga att göra medan andra nya analyser 
initierades under projektets gång.

Projektet har genomförts i två faser: 

1.  Analys av den kommunalt ägda 
 grönstrukturen med    
 GIS-underlag. 

2.  Sammanställning av PM.

SCB:s indelning av tätorter har nyttjats 
för tätortsgränsernas utbredning. 
Precis som konstateras i SCB (2015) har 
tätortgränsen stor betydelse för vad 
som räknas som grönstruktur i tätorten 
och inte. De uppgifter som redovisas i 
detta PM utgår från tätortsgränsen som 
en absolut gräns. Om ett grönområde 
ligger på gränsen delas det och endast 
den del som ligger inom tätortsgränsen. 

Undantaget gäller dock för vissa natur- och 
rekreationsområden som ligger på gränsen 
eller utanför. Anledningen till att nyttja 
dessa tätortsindelningar är för att erhålla 
bättre underlag till befolkningens tillgång 
grönstrukturen. 

Information om analysernas 
genomförande

Analyserna som genomförs i detta PM 
baseras på en omfattande bearbetning 
av Geografisk information. Här ges en 
kortfattad och översiktlig beskrivning av 
tillvägagångssättet. 
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Indata

Underlag Information Källa

Ortofoto Grönytor Bjuvs kommun

Skötselplan
Park- och grönytor, inkl objekt 
och ytor

Bjuvs kommun

Gångvägar Kommunala gång & cykelvägar Bjuvs kommun

Strövstigar Kommunala strövstigar Bjuvs kommun

ÖP06* Översiktsplan för Bjuvs kommun Bjuvs kommun

Arbetsmaterial** planeringsunderlag Bjuvs kommun

PM-Upplevelsekvaliteter Upplevelsekvaliteter Bjuvs kommun

Tätortsgränser
Tätortindelning och utbredning 
av tätorten för 2015

SCB

Lekplatsprogram Lekplatser Bjuvs kommun

Kollektivtrafik Kollektivtrafik Region Skåne

Nationella marktäckedata
Grönytor, skogsmarker, 
marktäckedata

Naturvårdsverket

Fastighetskartan GSD
Markanvänding samt vattendrag 
och vattenytor

Lantmäteriet

Fastighetsdata Byggnadsinformation Bjuvs kommun (Lantmäteriet) 

Befolkningsstatistik Befolkningsuppgifter KIR (SCB)

Vandringsleder Vandringsleder Länsstyrelsen Skåne

Vägnät vägnät (linjer) från NVDB Trafikverket

*   Översiktsplan innehåller information om olika 
     parametrar
** Arbetsmaterial innehåller information om olika      

     parametrar

Under framtagande av PM-
upplevelsekvaliteter gjordes en omfattande 
förbearbetning och efterbearbetning av 
både interna och externa data. Denna 
data har varit till stor användning i 
samband med framtagande av detta PM. 
Framtagandet av PM-upplevelsekvaliteter 
har varit ett viktigt processteg för 
framtagandet av underlagsdata avseende 
Bjuvs kommuns grönstruktur och framför 
allt tätorternas formella grönstruktur. 

Under framtagande av detta PM har interna 

och externa data hanterats genom att skapa 
nya databaser. Stor vikt har lagts vid att 
göra en noggrann översyn av gångnätet. 

Vid beräkningarna av tätortsbefolkningens 
tillgång till grönområde har SCB:s 
befolkningsregister använts. 
Folkbokförd befolkning har kopplats via 
adressuppgiften till adresskoordinat från 
adressplatsinformationen i Lantmäteriets 
fastighetsregister. Data är hämtat via KIR 
och Geosecma. 
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Kort om analysmetoderna 

Tillgång – Nätverksanalyser 
Det enklaste sättet att mäta närheten till 
ett visst objekt är att mäta fågelavstånd. 
Mäts fågelsavstånd tas dock inte hänsyn 
till barriärer, utan enbart den kortaste 
vägen mellan två punkter. Tanken med 
nätverksanalyserna är att mäta tillgången 
till grönstrukturen inom ett visst 
gångavstånd via det tillgängliga gångnätet. 
Det är ett mer realistiskt sätt att mäta 
närhet genom att räkna på det verkliga 
gångavståndet. 

Verktyget Network Analyst, genom 
ArcMAP, har nyttjats för genomförande 
av analyserna för tillgång. Nätverket av 
gator och gångvägar är det som skapar 
närhet och tillgång för kommuninvånarna 
till utbud av attraktioner och service. 
Kommunens gångvägsstruktur har 
nyttjats för genomförandet av analyserna. 
Hänsyn har tagits till större barriärer såsom 
exempelvis järnvägar och vägar med högre 
hastigheter.  

Tillgänglighet – Nätanalyser 
Tanken med nätanalyserna är att studera 
kommunens gångvägsstruktur och 
med det dess tillgänglighet. Det finns 
ett starkt samband mellan nyttjandet av 
grönområden och hur tillgängliga de är. 
Den offentliga grönstrukturen bör därför 
finnas i centrala lägen där de är lätta att 
nå. Lokala parker bör vara belägna centralt 
i respektive stadsdel, i kontakt med stråk 
där människor naturligt rör sig. Parker, 
gröna gator och torg som är centrala för 
hela tätorten bör i givetvis vara belägna vid 
tätortens huvudstråk. 

Analyserna nedan är avsedda att studera 
bland annat integration och genhet i 
gångnätet är en så kallad Space Syntax-
analys där gångnätet färgas i en skala 
som sträcker sig från blått (ointegrerade/
ocentrala stråk) till rött (integrerade/
centrala stråk) beroende på hur centrala de 
är i systemet. Tillgängligheten i gångnätet 
kan sägas motsvara det upplevda avståndet 
mellan olika stadsrum.
 
Programmet QGIS och verktyget Place 
Syntax Tool har hämtats hem från internet 
och installerats på egen dator för att 
möjliggöra efterföljande Space Syntax-
analyser. Därigenom har bland annat 
analyser i genhet och integration kunnat 
genomföras. 

Verktyget Place Syntax Tool, SMOG 
(2021)1&2,  har nyttjats, genom QGIS, för 
genomförande av efterföljande Space 
Syntax-analyser. Eftersom det finns 
begränsningar i modellen fokuseras enbart 
efterföljande analyser på gåendes rörelser 
och analyserna är baserade på gångdistans. 
Analyserna har gjort avseende olika 
skalor – lokalt och regionalt. De regionala 
stråken kan tänkas vara viktiga för mer 
långväga förflyttningar, exempelvis mellan 
olika delar i en tätort. De lokala stråken är 
viktigare för förflyttningar inom ett mindre 
område, exempelvis inom en stadsdel. 

Integration
Integration är ett centralt mått inom Space 
Syntax, som påminner om närhet, för 
upplevt avstånd och orienterbarhet. Läs 
gärna mer i Ståhle, A (2008). För att mäta 
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integration behövs en så kallad axialkarta 
uppbyggd av de siktlinjer som tillsammans 
täcker in det offentligt tillgängliga rummet 
i det område man avser att analysera.  I 
analysen studeras hur många steg som 
behövs från en punkt till en annan inom en 
radie. Ju fler steg det tar från en plats för att 
nå alla andra punkter, desto djupare och ju 
färre desto grundare. Inom Space Syntax 
studeras systemets djup. Ett grunt utrymme 
(högt integrationsvärde) tenderar att 
integrera systemet och ett djupt utrymme 
(lågt integrationsvärde) separeras från 
systemet. Högt integrationsvärde visar på 
bra förutsättningar för högre gångflöden. 

Genhet
Genhet (Betweeness) är en annan analys 
av närhet som genomförts. Med genhet 
analyseras vilka stråk och länkar som är 
gena förbindelser mellan alla start- och 
slutpunkter. Genom en axialkarta studeras 
hur många kortaste vägar, mellan varje 
punkt och alla andra punkter i systemet, 
som passerar genom varje segment 
inom en viss radie. Segment med högt 
mellanvärde är viktiga länkar som förbinder 
systemet och mer sannolikt lockar genom 
rörelse samt är viktiga för tätorten. 
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Foto: Billesholmsskogen, Oktober 2021, Billesholm
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Tillgänglighet – Nätanalyser

Regionala tätortsstråk 

I figur 1, nedan, visas de regionala 
tätortsstråk avseende gång- och 
cykelnätets genhet. Figuren visar gång- 
och cykelnätets genhet där stråk med 
varmare färger har förutsättningar att vara 
viktiga stråk sett till en mer övergripande 

Figur 1, ovan, visas de regionala tätortsstråk avseende 
gång- och cykelnätets genhet. 

skala på tätortsnivå samt även mellan 
tätorter, normaliserad Angular Choice radie 
5 km . På efterföljande sida görs nedslag 
avseende de tre tätorterna; Bjuv, Billesholm 
och Ekeby.  

Notera att väg 109, väg 110, Norra vägen 
och mellersta vägen ingår i analysen. 
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Figur 2, visar regionala tätortsstråk avseende gång- och 
cykelnätets genhet i Ekeby. 

Figur 3, visar regionala tätortsstråk avseende gång- och 
cykelnätets genhet i Billesholm. 

Figur 4, visar regionala tätortsstråk avseende gång- och 
cykelnätets genhet i Bjuv. 
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Mesolokala tätortsstråk 

Mesolokala tätortsstråk avseende 
gångnätets genhet. Figurerna visar 
gångnätets genhet där stråk med varmare 
färger har förutsättningar att vara viktiga 
stråk sett till en mer övergripande skala på 
tätortsnivå samt mellan olika grannskap 
och delar av tätorten. Betweeness radie 1 
km (hög genhet resp låg genhet)  

Notera att väg 109, väg 110, Norra vägen 
och mellersta vägen inte ingår i analysen. 
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Figur 5, visar de mesolokala tätortsstråken avseende gång- 
och cykelnätets genhet i Bjuv. 
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Figur 7, visar de mesolokala tätortsstråken avseende gång- och 
cykelnätets genhet i Ekeby. 

Figur 6, visar de mesolokala tätortsstråken avseende gång- 
och cykelnätets genhet i Billesholm. 
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Lokala tätortsstråk 

Lokala tätortsstråk. Figuren visar hur väl 
gångnätet hänger samman på en lokal 
skala där stråk med varmare färger har 
förutsättningar att bli välanvända och ha en 
tydlig orienterande funktion, lokalt i sin del 
av tätorten och grannskapet. Radie 3 (hög 
integration resp låg integration)  

Notera att väg 109, väg 110, Norra vägen 
och mellersta vägen inte ingår i analysen 
av gångnätet. 
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Figur 8, visar de lokala tätortsstråken avseende gångnätets 
genhet i Bjuv. 
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Figur 10, visar de lokala tätortsstråken avseende gångnätets 
genhet i Ekeby. 

Figur 9, visar de lokala tätortsstråken avseende gångnätets 
genhet i Billesholm. 
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Tillgång - Nätverksanalyser

Tätorternas grönstruktur – faktisk och 
formell struktur – en jämförelse

I detta PM studeras främst den formella 
grönstrukturen i tätorterna. Här 
inledningsvis studeras dock, i ett avsnitt 
som inte följer ovan beskrivna avgränsning, 
delvis den faktiska grönstrukturen.
Genom tillgång till data, tillhandahållen 
av nationella myndigheter, är det möjligt 
att här ge en bild för hur de tre tätorternas 
faktiska grönstruktur ser ut. Det innebär att 
grönstruktur på privatägd mark även ingår 
i detta stycke som inte nödvändigtvis är att 
betrakta som tillgänglig på allemansrättslig 
grund. 

Enligt SCB (2021) bor drygt 93 procent 
av invånarna i Bjuvs kommun i tätorter. 
Genomsnittet i Sverige är att 87,6 procent 
bor i tätorter. I Sverige används knappt 
tre procent av markanvändningen till 
bebyggelse. Av resterande markanvändning 
utgörs 69 procent av skog, knappt 21 
procent övrig mark samt drygt sju procent 
jordbruksmark. I Bjuv är siffrorna andra. 
Knappt tolv procent av marken används till 
bebyggelse och sju procent är övrig mark. 
Av resterande markanvändning utgörs 28 
procent av skog och knappt 53 procent av 
jordbruksmark. (SCB, 2021)

Enligt SCB (2015) utgjordes i genomsnitt 63 
procent av tätorternas landareal i Sverige 
av grönyta år 2015.  Bjuvs kommuns 
grönytas andel av tätorternas landareal är 
strax över 40 procent. Enligt SCB (2015) har 
tätortsbefolkningen i Sverige i genomsnitt 
458 kvadratmeter grönyta per person. 
Enligt uträkningar som gjorts baserade på 
nationella data har boende i Bjuvs kommun 

400,1 kvadratmeter grönyta per person, 
med andra ord 13 procent mindre grönyta 
än genomsnittet i Sverige. Den totala 
grönytan omfattar alltså samtliga gröna 
element i tätorterna alldeles oavsett om de 
är tillgängliga för allmänheten eller inte. I 
den totala grönytan ingår exempelvis både 
privata villaträdgårdar och parker med 
mera.

Studeras de allmänt tillgängliga grönytorna 
har i tätortsbefolkningen i Sverige i 
genomsnitt 287 kvadratmeter grönyta 
per person. I Bjuvs kommuns är utslaget 
ett annat. Enligt beräkningar baserade på 
nationella data har boende i Bjuvs kommun 
181 kvadratmeter allmänt tillgänglig 
grönyta per person. 

I skriften från SCB (2015) gjordes ett försök 
att väga in någon typ av kvalitativ aspekt 
avseende tätorternas grönytor, dvs vad 
som växer på grönytorna. Enligt SCB (2015) 
bestod, vid skriftens framtagande, drygt 
hälften av grönytorna i tätorterna år 2015 
av skog. Den knappa hälft som återstod 
bestod av öppen, vegetationsklädd mark av 
olika slag (klippytor, gräsmattor med mera). 
I Bjuvs kommuns är utslaget ett annat. 
Enligt beräkningar baserade på nationella 
data har kommunens grönytor en annan 
sammansättning gällande skog respektive 
öppen mark. I Bjuvs kommun finns drygt 
70 procent (72%) öppen vegetationsklädd 
mark av olika slag (klippytor, gräsmattor 
med mera). Resterande knappa 30 procent 
(28%) består av det som klassas som skog. 

Data för beräkningar är hämtad 
från Nationella marktäckedata 
(Naturvårdsverket) samt tätortindelning av 
SCB, vilka presenteras i kartorna nedan. 
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Figur 11, visar tätortsindelningen enligt SCB samt marktäcke 
enligt nationella marktäckedata, NMD, avseende Ekeby. 

Figur 12, visar tätortsindelningen enligt SCB samt marktäcke 
enligt nationella marktäckedata, NMD, avseende Billesholm. 

Figur 13, visar tätortsindelningen enligt SCB samt marktäcke 
enligt nationella marktäckedata, NMD, avseende Bjuv. 
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Totalt sett finns det 80 stycken 
grönområden enligt den modell 
för analysgrundande riktlinjer som 
presenterats ovan. Med grönområden avses 
alltså ett område av sammanhängande 
grönytor som uppgår till minst 0,2 hektar 
och som är allmänt tillgängligt. Den 
samlade arealen av alla grönområden i de 
tre tätorterna uppgår till drygt 210 hektar.

De allra flesta grönområden är relativt små, 
omkring 80 procent av grönområdena 
var mellan 0,2 och 3,4 hektar stora. Endast 
6 procent av grönområdena var 7 hektar 
eller mer. Medelparken i Bjuvs kommun är 
knappt 3 hektar. Dock står de större natur 
och rekreationsområdena, av naturliga skäl, 
för en betydligt större andel av områdenas 
areal, 32 procent. I diagrammet visas antal 
grönområden i tätorterna.  

Ser man till de ytor som teknisk förvaltning 
har driftansvar för uppgår arealen gräsytor 
enligt skötselplanen för Bjuvs kommun 
(prydnadsgräsmatta, bruksgräsmatta, 

gräsplan, högvuxen (extensiv) gräsmatta, 
äng (perenn) flerårig, äng (annuell) ettårig) 
till knappt 160 hektar. Av dessa knappa 160 
återfinns merparten, drygt 100 ha, i Bjuv 
och en fjärdedel, knappt 40 ha, i Billesholm 
samt slutligen drygt 10 procent finns i Ekeby. 
Gräsytorna utgör, utan tvekan, det enskilt mest 
frekvent använda elementen i kommunens 
anläggningar. 

Studeras vidare ytor avseende buskar och 
häckar enligt skötselplanen för Bjuvs kommun 
kan man konstatera att det är ett förhållandevis 
litet skötselobjekt. Görs en summering av alla 
ytor med lignoser (vedartade växter) uppgår 
andelen ytor, enligt skötselplanen för Bjuvs 
kommun (bruksbuskage, prydnadsbuskage, 
klippt häck, häck friväxande, klätterväxter, 
trädbevuxen naturmark och skog), till knappt 
90 hektar. Drygt 50 procent av dessa ytor 
återfinns i Bjuv och knappt 40 procent finns i 
Billesholm och slutligen resterande dryga 10 
procent i Ekeby. 

Ovanstående säger en del om grönområdenas 
kvalitativa egenskaper.  
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Närpark

Dimensionerande mått är 0,2-1 hektar samt 
som mest 200 meter från bostaden, enligt 
de analysgrundande riktlinjerna. Knappa 60 
procent av alla parker i kommunen utgörs 
av närparkerna. Närparkerna är helt enkelt 

O
Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

Bjuv

Figur 14, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
närparker inom 200 meter i Bjuv. 

O

Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

NÄRPARK Bjuv Billesholm Ekeby Totalt

Antal 28 13 6 47

Medelareal (ha) 0,6 0,4 0,5 0,5

Total areal (ha) 17,3 4,9 3,2 25,4

Andel (procent) 68 % 19 % 13 %

av invånarna når en 
närpark inom 200 
meter från bostaden 

37%

många till antalet och relativt små till ytan. 
Genomsnittlig yta är 0,5 hektar.  Merparten 
av alla närparker återfinns i Bjuv med 
knappt 70 procent.  
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O
Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

O
Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

Billesholm

Ekeby

O

Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

O

Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

Figur 16, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
närparker inom 200 meter i Ekeby. 

Figur 15, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
närparker inom 200 meter i Billesholm. 

av invånarna når en 
närpark inom 200 
meter från bostaden 

av invånarna når en 
närpark inom 200 
meter från bostaden 

44%

30%
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Grannskapspark

Dimensionerande mått är 1-5 hektar 
samt som mest 300 meter från bostaden, 
enligt de analysgrundande riktlinjerna. 
En tredjedel hälften av alla parker i 
kommunen utgörs av grannskapsparkerna. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grannskapspark 300 m

300 m

GrannskapsparkBjuv

Figur 17, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grannskapsparker inom 300 meter i Bjuv. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grannskapspark 300 m

300 m

Grannskapspark

GRANNSKAPSPARK Bjuv Billesholm Ekeby Totalt

Antal 16 8 3 27

Medelareal (ha) 3,4 4,1 3,4 3,6

Total areal (ha) 54,7 32,8 10,1 97,6

Andel (procent) 56 % 33,6 % 10,4 %

Grannskapsparkerna har en genomsnittlig 
yta om 3,6 hektar.  Merparten av alla 
närparker återfinns i Bjuv med drygt 50 
procent. Grannskapsparkerna är större i 
Billesholm.  

av invånarna når ett 
område inom 300 
meter från bostaden 

68%
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O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grannskapspark 300 m

300 m

Grannskapspark

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grannskapspark 300 m

300 m

Grannskapspark

Billesholm

Ekeby

O

Närpark

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå närpark 200 m

200 m

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grannskapspark 300 m

300 m

Grannskapspark
Figur 19, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grannskapsparker inom 300 meter i Ekeby. 

Figur 18, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grannskapsparker inom 300 meter i Billesholm. 

av invånarna når ett 
område inom 300 
meter från bostaden 

37%

av invånarna når ett 
område inom 300 
meter från bostaden 

62%
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Natur- och rekreationsområde

Dimensionerande mått är minst 5 hektar 
samt som mest 1500 meter från bostaden, 
enligt de analysgrundande riktlinjerna. 
Enbart sex procent av alla grönområden 

NATUR- & REKREATIONSOMRÅDE Bjuv Billesholm Ekeby Totalt

Antal 4 1 5

Medelareal (ha) 16,8 9,4 13,7

Total areal (ha) 59 9,4 68,4

Andel (procent) 86 % 14 %

i kommunen utgörs av natur- och 
rekreationsområden. Ekeby saknar dessa 
områden helt. 

Tätortspark
Dimensionerande mått är minst 5 hektar 
samt som mest 500 meter från bostaden, 
enligt de analysgrundande riktlinjerna. 
Enbart Bjuv har denna typ av område. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå tätortspark 500 m

500 m

Tätortsparkspark

Bjuv

Figur 22 nedan, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
tätortspark inom 500 meter i Bjuv. 

av invånarna når 
en tätortspark inom 
500 meter från 
bostaden 

30%

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå tätortspark 500 m

500 m

Tätortsparkspark
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O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå natur och rekreationsområde 1500 m

1500 m

Natur och rekreationsområde 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå natur och rekreationsområde 1500 m

1500 m

Natur och rekreationsområde 

Billesholm

Bjuv

Figur 20, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
natur- och rekreationsområden inom 1500 meter i Bjuv. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå natur och rekreationsområde 1500 m

1500 m

Natur och rekreationsområde 

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå tätortspark 500 m

500 m

Tätortsparkspark

Figur 21, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå natur- 
och rekreationsområden inom 1500 meter i Billesholm. 

av invånarna når ett 
område inom 1500 
meter från bostaden 

73%

av invånarna når ett  
område inom 1500 
meter från bostaden 

82%

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå natur och rekreationsområde 1500 m

1500 m

Natur och rekreationsområde 

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå tätortspark 500 m

500 m

Tätortsparkspark
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Möjlighet att nå grönområden

Med stöd av de analysgrundande 
riktlinjerna är det möjligt att analysera 
möjligheterna att nå olika typer av 
grönområden inom angivna riktangivelser 
för respektive område; dvs 200 m 
(närpark), 300 m (grannskapspark), 500 
m (tätortspark) samt 1500 m (natur- 
och rekreationsområde) från bostaden. 
Genom nätverksanalyser illustreras nedan 
tillgång för de tre tätorterna. Bjuv har som 
enda tätort tillgång till alla typer av de 
analysgrundande riktlinjerna avseende 
närpark, grannskapspark, tätortspark 
samt natur- och rekreationsområde. 
Billesholm och Ekeby saknar således 
tätortsparker. Ekeby saknar även natur- och 
rekreationsområde. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)

Bjuv

Figur 23, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grönområden inom 300 meter i Bjuv. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)

av invånarna når ett 
område  

98%

O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
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O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)

O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)

Billesholm

Ekeby

Figur 25, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grönområden inom 300 meter i Ekeby. 

Figur 24, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grönområden inom 300 meter i Billesholm. 

av invånarna når ett 
område  

55%

av invånarna når ett 
område  

91%

O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)

O

Bjuvs kommuns grönstruktur

Område som når en typ av grönområde

Område som når två typer av grönområden

Område som når tre typer av grönområden

Område som når fyra typer av grönområden

Bristområde - Område når inget grönområde

Möjlighet att nå grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
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Möjlighet att nå grönområden
större än en hektar

Enligt vad som förts fram inledningsvis i 
detta PM finns forskning som menar på 
att det krävs minst en hektar för positiva 
relationer mellan grönområden och hälsa. 
Genom nätverksanalyser illustreras nedan 
tillgång till grönområden större än 1 ha 
avseende de tre tätorterna.

O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar

Bjuv

Figur 26, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grönområden större än 1 ha inom 300 meter i Bjuv. 

O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar

av invånarna når 
ett område större 
än en hektar från 
bostaden 

89%

O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar
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O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar

O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar

Billesholm

Ekeby

Figur 28, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grönområden större än 1 ha inom 300 meter i Ekeby. 

Figur 27, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
grönområden  större än 1 ha inom 300 meter i Billesholm. 

av invånarna når 
ett område större 
än en hektar från 
bostaden 

36%

av invånarna når 
ett område större 
än en hektar från 
bostaden  

67%

O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar

O

Grönområde, större än 1 ha, som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m
Bristområde - Område som inte når 
grönområden större än en hektar

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå grönområden 
större än en hektar
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Möjlighet att nå grönområden
med upplevelsekvaliteter

Enligt vad som förts fram inledningsvis i 
detta PM finns forskning som menar på 
att det bör finnas åtta upplevelsekvaliteter  
representerade i utemiljön inom 300 meter 
från bostaden. 

Genom nätverksanalyser illustreras 
nedan tillgång till grönområden och hur 
många upplevelsekvaliteter som finns 
representerade inom 300 meter. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område når inga upplevelsekvaliteter

Område som når en typ upplevelsekvalitet

Område som når två typer upplevelsekvaliteter

Område som når tre typer upplevelsekvaliteter

Område som når fyra typer upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Bjuv

Figur 29, visar nätverksanalys avseende möjlighet att nå 
upplevelsekvaliteter inom 300 meter i Bjuv. 

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område når inga upplevelsekvaliteter

Område som når en typ upplevelsekvalitet

Område som når två typer upplevelsekvaliteter

Område som når tre typer upplevelsekvaliteter

Område som når fyra typer upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

av invånarna når 8 
upplevelsekvaliteter 
inom 300 meter 
från bostaden 

1,5%

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område når inga upplevelsekvaliteter

Område som når en typ upplevelsekvalitet

Område som når två typer upplevelsekvaliteter

Område som når tre typer upplevelsekvaliteter

Område som når fyra typer upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter
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Tillgång till kvalitativa egenskaper i 
tätorternas grönområden 

På föregående sidor är det möjligt 
att se hur stor andel av invånarna i 
Bjuv, Billesholm och Ekeby som har 
tillgång till grönområden där alla åtta 
upplevelsekvaliteter finns representerade 
inom 300 meter från bostaden. Nedan 
presenteras statistik avseende tillgång 
till olika antal upplevelsekvaliteter för 
respektive tätort. Ser man sammantaget 
till de tre tätorterna saknar 14 procent 
av invånarna helt och hållet tillgång 

till upplevelsekvaliteter inom 300 
meter från bostaden. Fyra procent av 
tätortsinvånarna når en upplevelsekvalitet. 
elva procent av tätortsinvånarna når två 
upplevelsekvaliteter. Vidare är respektive 
tillgång för tre, fyra, fem, sex och sju 
upplevelsekvaliteter; 10%, 13%, 14%, 15% 
och 15%. Enbart tre procent av invånarna i 
Bjuv, Billesholm och Ekeby har tillgång till 
upplevelsekvaliteter inom 300 meter från 
bostaden. 

På efterföljande sidor illustreras tillgången 
för invånarna, 300 meter från bostaden, för 
respektive upplevelsekvalitet.
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Figur 32, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Allmänningen” inom 300 meter i Ekeby. 

Figur 33, visar möjlighet att nå grönområden 
med upplevelsekvalitet ”Allmänningen” 
inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 34, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Allmänningen” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 35, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Artrikedom” inom 300 meter i Ekeby. 

Figur 36, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Artrikedom” inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 37, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Artrikedom” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 38, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Centrum/fest” inom 300 meter i Ekeby. 

Figur 39, visar möjlighet att nå grönområden 
med upplevelsekvalitet ”Centrum/fest” inom 
300 meter i Billesholm. 

Figur 40, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Centrum/fest” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 42, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Kulturen” inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 43, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Kulturen” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 41, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Kulturen” inom 300 meter i Ekeby. 
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Figur 45, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Lustgården” inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 46, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Lustgården” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 44, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Lustgården” inom 300 meter i Ekeby. 
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Figur 48, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Rofylldhet” inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 49, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Rofylldhet” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 47, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Rofylldhet” inom 300 meter i Ekeby. 

av invånarna når 
”Rofylldhet”
 inom 300 meter 
från bostaden 

av invånarna når 
”Rofylldhet” 
inom 300 meter 
från bostaden 

av invånarna når 
”Rofylldhet” inom 
300 meter från 
bostaden 

47%35%

48%
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Figur 51, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Rymd” inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 52, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Rymd” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 50, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Rymd” inom 300 meter i Ekeby. 

av invånarna når 
”Rymd”  inom 
300 meter från 
bostaden 

av invånarna når 
”Rymd”  inom 
300 meter från 
bostaden 

av invånarna når 
”Rymd”  inom 
300 meter från 
bostaden 

47%23%

62%
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Figur 54, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Vildhet” inom 300 meter i Billesholm. 

Figur 55, visar möjlighet att nå grönområden med 
upplevelsekvalitet ”Vildhet” inom 300 meter i  Bjuv. 
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Figur 53, visar möjlighet att nå 
grönområden med upplevelsekvalitet 
”Vildhet” inom 300 meter i Ekeby. 
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Figur 56, visar möjlighet att nå 
grönområden från tågstation, inom 1500 
meter, i Billesholm. 

Figur 57, visar möjlighet att nå grönområden från tågstation, 
inom 1500 meter, i  Bjuv. 
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På denna och efterföljande sida illustreras 
möjligheterna att nå grönområden från 
kollektivtrafik. På förevarande sida visas 
tillgången från tågstationer och på nästa 
sida busshållplatser. 

Som komplement till denna analys har 
även tillgången till kollektivtrafik studerats 
och där andelen av invånarna som når 
kollektivtrafiken från bostaden presenteras. 
Riktvärde för tåg är 1500 meter och för buss 
500 meter.  
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Figur 59, visar möjlighet att nå 
grönområden från busshållplatser, inom 
500 meter, i Billesholm. 

Figur 60, visar möjlighet att nå grönområden från 
busshållplatser, inom 500 meter, i  Bjuv. 
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Figur 58, visar möjlighet att nå 
grönområden från busshållplatser, inom 
500 meter, i Ekeby. 
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Figur 62, visar möjlighet att nå 
lekplatser i grönområden, inom 400 meter, 
i Billesholm. 

Figur 63, visar möjlighet att nå  lekplatser i grönområden, 
inom 400 meter, i  Bjuv. 
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Figur 61, visar möjlighet att nå lekplatser i 
grönområden, inom 400 meter, i Ekeby. 
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Täthetsanalys 

På denna och efterföljande sida illustreras 
grönområdena tillsammans med en 
täthetsanalys. Tätheten avser antal boende 
per fastighet och i förlängning vilka 
områden som är flerbostadsområden.  

För dessa områden är parker och 
rekreationsområden extra viktiga då de 
inte har tillgång till någon egen trädgård. 
Särskilda analyser kan i ett kommande 
skede tänkas vara aktuella att göra 
eftersom det är viktigt att tillgodose 
tillgången på parkmark i närheten av 
flerbostadsområden.  
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Figur 64, visar täthetsanalys avseende antal boende per 
fastighet samt grönområdena i Bjuv. 
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Enligt forskning, Grahn & Stigsdotter 
(2003), kan dock inte brister i 
småhusområdena kompenseras av egna 
trädgårdar. Kontentan är att de som bor 
med egen trädgård har lika stort behov 
av och lika stor efterfrågan på parker och 
naturområden som de som bor i täta 
områden. 
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Figur 66, visar täthetsanalys avseende antal boende per 
fastighet samt grönområdena i Ekeby. 

Figur 65, visar täthetsanalys avseende antal boende per 
fastighet samt grönområdena i Billesholm. 
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Foto: Varagårdsparken, september 2021, Bjuv
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Diskussion 

Forskning visar, inte minst Ståhle, A (2008), 
att den byggda miljön och det offentliga 
rummets struktur har en avgörande roll 
för tätortens gångflöden. Vidare påverkas 
i vilken omfattning platser används av 
såväl boende som besökare. Analyser av 
tätorter är således avgörande för att förstå 
hur tätorter och grannskap kan utvecklas 
på ett mer hållbart sätt. Analyserna i detta 
dokument säger något om tätorternas 
tillgång till grönstruktur. Offentlighet i 
grönområden, i parker, på gator och torg 
skapas av att de är väl tillgängliga och att 
de har en utformning som välkomnar alla. 
Det är därför viktigt att skapa öppna och 
trygga platser i centrala lägen. Detta för att 
möjliggöra för möten mellan alla invånare. 

Tillgänglighet i gångnätet är en 
variabel som fångar i vilken grad som 
ett grannskap eller del av tätort som är 
rumsligt integrerad med sin omgivning. 
Ju mer ett grannskap hänger ihop med 
omgivningen, desto mer attraktivt är det 
att bo just där. Tillgänglighet, eller nåbarhet 
om så vill, ökar den upplevda tillgången av 
grönstrukturen tillsammans med två andra 
faktorer. Precis som beskrevs inledningsvis 
är grunden till en välfungerande 
grönstruktur att det finns tillräckligt med 
areal, det vill säga många och stora ytor 
som hänger samman i en helhet. Därtill bör 
parkerna och grönområdena ha ett innehåll 
som är attraktivt för besökare det vill säga 
erbjuda upplevelsekvaliteter. Sammantaget 
lägger de tre nyss beskrivna aspekterna 
(tillgänglighet, kvalitet och kvantitet) ovan 
grunden för en attraktiv grönstruktur och 
boendemiljö. Stadsbyggande handlar 
förvisso inte om enbart en boendemiljö. En 
stor utmaning är att skapa gemensamma 

och offentliga miljöer. I analyserna har 
enbart den offentligt ägda, dvs enbart 
offentligt tillgängliga grönområden, 
beaktats. Det krävs tydliga gränser mellan 
privat, gemensamt och offentligt för att 
skapa förutsättningar för upplevd trygghet 
och möten inom olika miljöer. 

Genom detta PM har riktvärden avseende 
tillgång presenterats genom en modell 
som även legat till grund för ett flertal 
av de analyser som genomförts. De 
analysgrundande riktvärden som 
presenterats i detta PM är inte vare sig 
antagna eller kompletta. En komplett 
modell kommer i ett senare skede att 
presenteras i grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun.  

Genom avancerade analyser av gångnät, 
tillgänglighet, tillgång och täthet har 
tätorterna Bjuv, Billesholm och Ekeby 
studerats. Nuläget har presenterats och 
sammanfattningsvis kan man konstatera 
följande:    
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 Tillgänglighet – Nätanalyser 

Tätorterna består av en blandning av 
bostadsområden, verksamhetsområden, 
grönområden, infrastruktur med mera. En 
del av nyss nämnda stadsbyggnadselement 
utgör barriärer. Järnvägarna Skånebanan 
och Söderåsbanan är stora barriärer i Bjuv 
och Billesholm. Ytterligare exempel på just 
barriärer i och kring tätorterna är väg 109, 
väg 110, Norra vägen och mellersta vägen. I 
nätanalyserna i den lokala och mesolokala 
tätortskalan har dessa barriärer haft stor 
effekt. Detta inte minst på grund av att 
de (vägarna) delvis inte har ingått i det 
analyserade nätet. 

Analyserna visar att Storgatan (Norra 
och Södra) och Gunnarstorpsvägen är de 
viktigaste stråken, sett till alla studerade 
skalor i nätanalyserna. Utmed dessa 
gator finns bäst förutsättningar för 
både lokalt stadsliv och mer långväga 
förbindelser. Kombineras nätanalyserna 
med täthetsanalyserna framträder en bild 
som visar ett starkt samband som förstärker 
betydelsen av ovan nämnda stråk. Det 
tycks helt enkelt finnas ett samband mellan 
befolkningstäthet och tillgänglighet (enligt 
nätanalyserna). Av de studerade tätorterna 
ligger den mest täta och tillgängliga 
bebyggelsen i Bjuv utmed stråken Storgatan 
(Norra och Södra) och Gunnarstorpsvägen. 
Sammanfattningsvis tycks Storgatan 
(Norra och Södra) och Gunnarstorpsvägen 
ha bäst för¬utsättningar för stadsliv, 
både genom befolkningstäthet och till 
sammankopplande stråk. 
Rekommendation: Förslagsvis förstärks 
dessa stråk som kan stimulera det goda 

läget. Med ordet förstärks avses i detta 
dokument främst kvaliteter som kan berika 
grönstrukturen och det offentliga rummet. 
Parker, fickparker, torg, alléer med mera 
är exempel på hur stråken kan förstärkas. 
Gröna torg utmed dessa stråk kan bli 
mycket viktiga mötesplatser. Koppla nya 
gator till befintliga viktiga stråk och anpassa 
samtidigt trafikmiljön till gående och 
cyklister och bygg entréer mot stråken.

I nedanstående slutsatser avseende 
nätanalys av de tre tätorterna presenteras 
figurer för respektive tätort. Figurerna är 
en bearbetad och sammansatt version av 
nätanalyserna i den lokala och mesolokala 
tätortskalan. I figurerna, nedan, visas 
de viktigaste stråken inom respektive 
tätort kopplat till genhet mellan olika 
grannskapsområden och delar av tätorten, 
se röda linjer och pilar. De fetare linjerna 
och pilarna visar på stråk som är viktigast 
för respektive tätort avseende genhet. 
Ju fetare desto bättre. Sannolikheten 
är helt enkelt att dessa stråk (feta linjer) 
förbinder gångsystemet bäst med kortast 
väg i tätorten. I figurerna markeras 
även de grannskapsområden som är 
bäst integrerade avseende den lokala 
skalan. Dessa områden har mycket goda 
förutsättningar att bli välanvända och ha 
en tydligt orienterande funktion lokalt i sitt 
grannskap.

Med stöd av nätanalyser kan man dra 
slutsatser som berör tillgången till 
grönstruktur som är allmänt tillgänglig. 
Finns de övriga aspekterna avseende 
tillgång, dvs kvalitet och kvantitet, länkade 
till de utpekade stråken eller inom/intill 
grannskapsområdena finns bra tillgång. 
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I Bjuv är, som nyss konstaterats, Storgatan 
(Norra och Södra) och Gunnarstorpsvägen 
de viktigaste stråken. De fetare linjerna 
och pilarna utgörs av Storgatan (Norra 
och Södra) och Gunnarstorpsvägen. 
Alegatan och dess övergångar till gång- 
och cykelvägnätet i norr och söder är 
ett viktigt parallellstråk till Storgatan. 
Stråket i Folketshusparken utgör en viktig 
förlängning av Gunnarstorpsvägen och är 
av stor vikt för tätortens sydvästra delar. I 
de södra delarna av tätorten spelar stråket 
mellan Hedvallska och Prästkragen en 
viktig roll. 

Studeras de välintegrerade 
grannskapsområdena ser man vid en 
första anblick att ett flertal ligger utmed 
Storgatan eller i dess närhet. Dessa 
grannskapsområden har i första hand 
inte ett gångsystem med tyngdpunkt i 
större sammanhängande grönområden. 
De visar på goda strukturmässiga 
förutsättningar i områdena för att dessa 
ska bli välanvända. Andra exempel på 
liknande grannskapsområden är området 
vid Mejerigatan och mellan Västergatan/
Kvarngatan samt mellan Rapsgatan/
Råggatan/Korngatan. Välintegrerade 
grannskapsområden som har ett 
gångsystem med tyngdpunkt i större 
sammanhängande grönområden är 
Hedvallska och Rudolfska. 
Tydliga mesolokala stråk och 
välintegrerade områden saknas i eller delar 
av: Bjuvstorp, Brogårda, Tibbarp, Platsen, 
Olstorp och i sydöstra delarna av Bjuv. 
Billesholmsvägen som utgör förlängningen 
av S. Storgatan är förvisso ett viktigt stråk 
avseende den regionala skalan, dvs för 
transporter mellan tätorter eller från en del 
av tätorten till en annan.

Rekommendation: Förslagsvis förstärks 
ovan angivna stråk som kan stimulera 
deras betydelse i gångsystemet – utgå 
från det goda läget. Koppla nya gator 
till befintliga viktiga stråk och anpassa 
samtidigt trafikmiljön till gående och 
cyklister och bygg entréer mot stråken. 
Utnyttja potentialen i korsningen mellan 
Storgatan och Gunnarstorpsvägen och 
etablera en mötesplats som kan berika 
grönstrukturen och det offentliga rummet. 
Förstärk kopplingen från denna plats och 
stråket i Folketshusparken, och därmed 
förlängningen av Gunnarstorpsvägen. 
Förstärk stråket utmed Alegatan 
och stråket mellan Hedvallska och 
Prästkragen. Utveckla stråken utmed 
Storgatan, Gunnarstorpsvägen samt 
även Billesholmsvägen för mer långväga 
transportslag. 

O
Figur 67, visar viktiga stråk
och områden med välintegrerade
gångstråk i Bjuv. 

Bjuv Viktiga stråk

Integrerade 
områden 
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cyklister och bygg entréer mot stråken. 
Utnyttja potentialen i passagerna 
under Söderåsbanan samt väg 109. 
Etablera mötesplatser som kan berika 
grönstrukturen och det offentliga rummet. 
Förstärk kopplingarna och platsen i 
parkområdet i där Skånebanan passerar 
över väg 109. Utveckla stråken utmed 
Storgatan, Västergatan, Billesholmsvägen 
och Fibergatan för mer långväga 
transportslag. 

O
Figur 68, visar viktiga stråk
och områden med välintegrerade
gångstråk i Billesholm. 

Billesholm Viktiga stråk

Integrerade 
områden 

Figuren nedan visar att de fetare linjerna 
och pilarna utgörs av passagen under väg 
109 samt passagen under Söderåsbanan.  
De är de viktigaste stråken avseende 
gångnätet i Billesholm. Stråken utmed 
Västergatan och Skolgatan förbinder 
de två viktigaste stråken i Billesholm. 
Parallellstråken utmed Söderåsbanan 
är ytterligare ett stråk med betydelse för 
tillgängligheten mellan Billesholms norra 
och södra delar.  Studeras Billesholm 
norra delar har stråket i Västervång en 
mycket roll. Ser man till de välintegrerade 
grannskapsområdena återfinns dessa 
till stor inom större sammanhängande 
grönområden. Västervång, Östervång samt 
området mellan Bäckstigen/Torngatan 
är exempel på detta. Kyrkbacken är 
ytterligare ett grannskapsområde som har 
ett välintegrerat nät. Andra områden är 
parkområdet i skärningspunkten mellan 
gång- och cykelvägarna, väg 109 och 
Storgatan/Badhusvägen samt 109 och 
järnvägsgatan/Billesholmsvägen. 

Tydliga mesolokala stråk och 
välintegrerade områden saknas i eller delar 
av: Ljungsgård och nordvästra delarna samt 
västra och sydvästra delarna av Billesholm. 
I Billesholm är Storgatan, Västergatan, 
Billesholmsvägen och Fibergatan viktiga 
stråk avseende den regionala skalan, dvs för 
transporter mellan tätorter eller från en del 
av tätorten till en annan.

Rekommendation: Förslagsvis förstärks 
ovan angivna stråk som kan stimulera 
deras betydelse i gångsystemet – utgå 
från det goda läget. Koppla nya gator 
till befintliga viktiga stråk och anpassa 
samtidigt trafikmiljön till gående och 
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Rekommendation: Förslagsvis förstärks 
ovan angivna stråk som kan stimulera 
deras betydelse i gångsystemet – utgå 
från det goda läget. Koppla nya gator 
till befintliga viktiga stråk och anpassa 
samtidigt trafikmiljön till gående 
och cyklister och bygg entréer mot 
stråken. Utnyttja potentialen i stråkens 
förbindelsepunkt i höjd med Valleberga 
grannskapspark. Etablera en mötesplats 
som kan berika grönstrukturen och det 
offentliga rummet. Förstärk kopplingarna 
och platsen i på Gröningen. Förstärk 
stråket utmed Köpmansgatan hela 
vägen till Storgatan och längs Telegatan. 
Utveckla stråken utmed Storgatan samt 
även Forsgatan, Skördevägen och Franz 
Daumans för mer långväga transportslag.

O
Figur 69, visar viktiga stråk
och områden med välintegrerade
gångstråk i Ekeby. 

Ekeby Viktiga stråk

Integrerade 
områden 

Figuren nedan visar att de fetare linjerna 
och pilarna utgörs den södra delen 
av Köpmansgatan samt anslutande 
gång- och cykelbanor i höjd med 
Valleberga grannskapspark. Stråken i 
höjd med Valleberga grannskapspark 
är de viktigaste avseende gångnätet 
och förbindelsepunkter i Ekeby. Från 
nyss nämnda förbindelsepunkt och 
stråk löper ett stråk i sydlig riktning mot 
Bagaregatan samt i nordvästlig riktning 
längs Köpmansgatan. Nästan parallellt med 
detta stråk längs Klinkergatan/Stengatan/
Planteringsvägen löper ett annat stråk som 
är ihopkopplat med förbindelsepunkten 
som beskrevs ovan. Andra tydliga och 
viktiga stråk inom Ekeby är det öst-västliga 
längs Aspgatan/Strömgatan/Falkgatan samt 
nord-sydliga längs Missionsgatan. 
Ser man till de välintegrerade 
grannskapsområdena återfinns ett par 
i nära anslutning till de viktiga stråken, 
nästan mitt i Ekeby strax norr om 
Valleberga grannskapspark runt (söder, 
väster och norr om) Gröningen samt 
runt Köpmansgatan.  Området kring före 
detta Valleberga förskola är ytterligare 
ett grannskapsområde som har ett 
välintegrerat nät. Andra områden är runt 
Ekeby skola samt i de norra delarna av 
Ekeby vid Storgatan/Spannmålsgatan/
Fågelvägen/Råbogatan. 
Tydliga mesolokala stråk och 
välintegrerade områden saknas i eller 
delar av: området mellan Verkstadsgatan 
och Södergatan, samt öster om Storgatan, 
Norravärn, östravärn, med flera.  
I Ekeby är Forsgatan, Skördevägen och 
Franz Daumans väg viktiga stråk avseende 
den regionala skalan, dvs för transporter 
mellan tätorter eller från en del av tätorten 
till en annan.
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Tillgång 

I läsningen av resultaten av analyserna 
ovan med statistik bör man ha i åtanke 
att forskningen visat att det inte finns 
någon större skillnad på behov och 
efterfrågan på grönområden i en tätort, 
vare sig man bor glest eller tätt, centralt 
eller perifert (Grahn & Stigsdotter 
2003). Brister i småhusområdena kan 
helt enkelt inte kompenseras av egna 
trädgårdar. Kontentan är att de som bor 
med egen trädgård har lika stort behov 
av och lika stor efterfrågan på parker 
och naturområden som de som bor i 
täta områden. Konsekvensen av nyss 
presenterad information är att figurerna 
i dokumentet ovan är bäst att studera 
för att få en rättvis platsspecifik bild av 
tillgången. En alltför generaliserad bild 
riskerar att bli missvisande. Detta till trots 
kommer nedan ett försökt till en, om 
möjligt, rättvis summering och slutsatser av 
nätverksanalyserna. 

Analyserna visar att: 

- Tätorterna i Bjuvs kommun har lägre 
 andel grönyta av tätorternas 
 landareal än genomsnittet i Sverige. 

- Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun 
 har färre antal kvadratmeter grönyta 
 per person än genomsnittet i Sverige. 

- Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun 
 har antal kvadratmeter allmänt 
 tillgänglig grönyta per person än 
 genomsnittet i Sverige

- Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun 
 har större andel öppen 
 vegetationsklädd mark av olika slag 
 (klippytor, gräsmattor med mera) och 
 lägre andel skog än genomsnittet i 
 Sverige. 

- Gräsytorna utgör, utan tvekan, det 
 enskilt mest frekvent använda 
 materialen i kommunens 
 anläggningar. Ser man till de ytor 
 som teknisk förvaltning har  
 driftansvar för uppgår arealen till 
 knappt 160 hektar. Görs en 
 summering av alla ytor med lignoser 
 (vedartade växter) uppgår andelen 
 ytor till knappt 90 hektar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att statistiken om tätorternas grönstruktur 
belyser en rad aspekter som berör 
grönstrukturens mångfunktionella 
betydelse. För det första, sett ur ett 
ekologiskt perspektiv, väcks frågor om 
tätorternas totala grönstruktur. Den totala 
grönstrukturen har betydelse för olika 
arters fortlevnad och spridning, oavsett 
vem eller vilka som äger eller disponerar 
grönytorna. Tätorterna i Bjuvs kommun har 
följaktligen färre möjligheter, avseende den 
totala grönstrukturen, att främja ekologin 
sett till ett genomsnitt i Sverige. 

För det andra, och sett ur ett 
rekreationsperspektiv, väcks frågor om 
ägarskap. Ägarskap kan spela en avgörande 
roll för om grönstrukturen är tillgänglig 
eller ej. Ser man till tätorternas omland, 
med stor andel jordbruksmark, är det 
centralt att tätorterna bidrar till allmänt 
tillgängliga grönytor. Förutsättningarna är 
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helt enkelt sämre än genomsnittet i Sverige. 
Detta gäller för främst Ekeby och Bjuv och 
till viss del även Billesholm. 

För det tredje, och sett till kvalitativa 
egenskaper, påverkas grönstrukturen 
av grad av öppenhet, vegetationstyper 
och andra markanvändningsfrågor. 
Sammantaget påverkar dessa 
upprätthållande och främjande av såväl 
ekosystemtjänster som folkhälsa men även 
anpassning till ett förändra klimat. Sett ur 
ett nationellt perspektiv indikerar statistiken 
att tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun, 
med lägre andel skog än genomsnittet i 
Sverige, troligen har lägre andel kvalitativa 
egenskaper i tätorternas grönstruktur. 

Som en sista konklusion i detta stycke vore 
det lämpligt att resonera kring ekonomi. 
Inom ramen för analyserna i detta PM har 
inga förvaltningsekonomiska analyser 
genomförts avseende kommunens 
anläggningar. Ståhle, A (2011) presenterar 
i en pilotstudie priser för skötsel och 
underhåll, se tabell nedan, som gör 
det möjligt att grovt beräkna eller få en 
uppskattning om förvaltningskostnader. De 
ingående beräkningsgrundande objekten i 
tabellen är framtagna för Stockholm och två 
objekt (landskapspark och stadspark) avser 
element som inte finns i Bjuvs kommun. 
Möjligen kan jämförelser göras mellan 
landskapsparker och grannskapsparker 
samt stadspark och tätortpark. Poängen 
med att presentera nedanstående är att 
visa en översiktlig kostnad avseende 
grönstrukturen. Andelen hårdgjord mark 
har inte analyserats men enligt nedan 
är det ett skötselobjekt som har väldigt 
höga förvaltningskostnader. Gör man en 

beräkning baserat på mängden gräsyta (160 
ha) respektive mängden övrig skog (90 ha) 
får man fram att förvaltningskostnaden 
för ytorna med övrig skog motsvarar 13 
procent av kostnaden för gräsmarken.   

Typ Kostnad(kr/kvm/år)

Gammal skog, våtmark, 
sumpskog, ruderatmark 

0,20

Övrig skog 0,50

Halvöppen gräsmark, 
öppen gräsmark

2

Landskapspark 5

Stadspark 10

Hårdgjord mark (samtliga) 10

källa: Ståhle, A (2011)
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Tillgång - Nätverksanalyserna 

I detta PM har en mängd olika 
nätverksanalyser avseende tillgång 
presenterats. Efterföljande avsnitt avser 
att presentera slutsatser som kan dras ur 
dessa. För alla bristområden, med boende 
eller verksamheter som inte har tillgång, 
är det angeläget att förbättra situationen. 
Strategier för detta avses att tas fram och 
presenteras i grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun. Strategierna kan förslagsvis 
handla om att förbättra befintliga områden, 
skapa nya grönområden eller förbättra 
tillgängligheten. Förslagsvis behandlas 
även utmaningen med förtätning på 
befintliga grönområden. 

Analyserna visar att:

Över 90 procent av de boende i Bjuv (98) 
och Billesholm (91) har tillgång till minst en 
typ av grönområde enligt den modell för 
riktlinjer som legat till grund för analyserna. 
Siffrorna beaktar inte verksamheter. Av 
analyserna att döma ingår en betydande 
del av verksamhetsområden i både 
Bjuv och Billesholm i bristområden. 
De saknar helt enkelt tillgång till 
grönområden enligt riktlinjerna. Att 
verksamhetsområden saknar tillgång 
till grönområden är även fallet i Ekeby. I 
Ekeby har enbart drygt 50 procent av de 
boende tillgång till grönområden enligt 
riktlinjerna. Tätortsindelningen kan 
förvisso ifrågasättas men för tillgång till 
statistiskt underlag och jämförelser även 
framgent har SCB:s gränser nyttjats. Ekeby 
saknar natur- och rekreationsområde 
och stora parkytor. Räknar man bort 

natur- och rekreationsområden avseende 
tillgången i Bjuv och Billesholm har 
tätortsbefolkningarna klart högre 
tillgång än i Ekeby. Utan natur- och 
rekreationsområde har 95 procent 
av de boende i Bjuv samt 78 procent 
av de boende i Billesholm tillgång till 
grönområden enligt riktlinjerna. 
Rekommendation: Förslagsvis skapas 
fler stora grönområden och natur- och 
rekreationsområde i Ekeby. 

Av analyserna att döma har boende i Bjuv 
relativt god tillgång till grönområden som 
är större än en hektar. Detta är som bekant 
positivt för folkhälsan. Bilden i Billesholm 
avseende samma analys ser något sämre ut 
än i Bjuv. I Ekeby har var enbart var tredje 
boende tillgång till grönområden som 
är större än en hektar. Anmärkningsvärt 
är att de centrala delarna i alla tätorter 
saknar tillgång till grönområden som är 
större än en hektar. Liksom i ovanstående 
slutsats finns stora brister även i tätorternas 
verksamhetsområden och ytterområden. 
Rekommendation: Förslagsvis skapas 
fler stora grönområden och natur- och 
rekreationsområde i Ekeby. Vidare bör det 
analyseras om det är möjligt att komplettera 
och förstärka tillgången till grönområden 
som är större än en hektar i tätorternas 
centrala delar. 

Hittills har det förts diskussioner om 
tillgänglighet och kvantitet. Två av de tre 
beståndsdelarna i tillgång. För god tillgång 
krävs även grönstruktur med bra kvalitativa 
egenskaper. Med stöd i det material som 
togs fram genom PM-upplevelsekvaliteter 
har tillgång analyserats. Analyserna 
visar att enbart tre procent av de 
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boende i kommunens tätorter har 
tillgång till grönområden där alla åtta 
upplevelsekvaliteter finns representerade 
inom 300 meter från bostaden. Med stöd 
i forskning, Stoltz & Grahn (2021)1&2, är 
det möjligt att hävda att 97 procent av 
tätortsbefolkningen saknar god tillgång 
till grönområden. Grönområdena har helt 
enkelt brister i kvalitativa egenskaper. I PM-
Upplevelsekvaliteter beskrivs tätorternas 
grönstrukturs kvalitativa egenskaper 
närmre. Enligt PM-Upplevelsekvaliteter 
finns inget område i kommunens tätorter 
som uppvisar alla åtta upplevelsekvaliteter 
inom samma område. Forskarna, Stoltz 
& Grahn (2021)1&2, menar inte heller att 
alla upplevelsekvaliteter ska finnas inom 
ett och samma område. De menar vidare, 
enligt vad som framgår inledningsvis 
samt i PM-upplevelsekvaliteter, att 
storleken på grönområdena påverkar 
vilka upplevelsekvaliteter som finns 
representerade. Större områden har 
upplevelsekvaliteter som står i motsats 
till de upplevelsekvaliteter som finns i 
mindre områden. En annan åtskillnad är 
att vissa områden har upplevelsekvaliteter 
som erbjuder bättre möjligheter för 
återhämtning vid stress, utmattning 
och mental trötthet. Åh andra sidan 
finns områden med upplevelsekvaliteter 
som erbjuder bättre möjligheter för 
upplevelser när trötthet och stress har 
nått lägra nivåer. Brukarna använder 
grönstrukturen i olika syften. Det är mot 
bakgrund i detta som forskarna anser att 
alla åtta upplevelsekvaliteter bör finns 
representerade inom 300 meter från 
bostaden. 

Det är inte orimligt att tänka sig att de 
analysgrundande riktlinjerna måste 

kompletteras med vilka kvalitativa 
egenskaper man kan förvänta sig. Detta 
för att riktlinjerna ska kunna tänkas bli 
mer kompletta. Följer man ovanstående 
resonemang om 
-  att allt alla åtta upplevelsekvaliteter 
 inte måste finnas inom samma 
 område, och 
- att storleken på området påverkar 
 utbudet av upplevelsekvaliteter samt 
 slutligen 
- att behovet av olika 
 upplevelsekvaliteter ter sig olika 
 beroende på trötthet och stress,
kan man landa i slutsatsen att god tillgång 
avseende kvalitativa egenskaper ligger i 
linje med forskarnas argumentering om 
att alla åtta upplevelsekvaliteter bör finns 
representerade inom 300 meter från 
bostaden. 

Resonerar man förvisso vidare utifrån 
kommunens förutsättningar är det kanske 
inte orimligt att tänka sig att närparker bör 
ha minst ett par till tre upplevelsekvaliteter 
inom samma yta. Grannskapsparker är 
större och rimligtvis bör dessa inhysa 
minst tre till fyra upplevelsekvaliteter 
inom samma yta. I liknande manér 
avseende resonemang kan man landa i 
att tätortsparken respektive natur- och 
rekreationsområden bör ha flest antal, 
minst fem till sex, upplevelsekvaliteter 
inom samma. Eftersom tröskelvärdet 
avseende avstånd är 300 meter gällande 
vardagligt nyttjande är det intressant 
att fundera i banorna om hur många 
upplevelsekvaliteter som bör finns 
representerade i Bjuvs kommuns riktlinjer. 
Kan man tänka sig att ovanstående 
gällande antal upplevelsekvaliteter i 
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närparker, grannskapsparker, tätortpark 
respektive natur- och rekreationsområden 
samt att tillgång innebär tillgänglighet 
till ett par områden med olika kvaliteter 
kan man kanske landa i ett förslag som 
inte ligger i linje med forskarnas. Alla 
åtta upplevelsekvaliteter kanske inte 
måste finnas representerade inom 300 
meter från bostaden. Närparker och 
grannskapsparker ligger inom detta 
tröskelvärde enligt resonemanget 
ovan (i realiteten kan även tätortpark 
respektive natur- och rekreationsområden 
ligga inom 300 meter från bostaden). 
Kombineras dessa två olika typer av 
områden, som har olika storlek, innebär 
det att minst fem upplevelsekvaliteter 
bör finns representerade inom 300 
meter från bostaden. Finner man de 
analysgrundande riktlinjerna som rimliga 
samt att de kvalitativa egenskaperna 
avseende tillgång förutsätter att det finns 
minst fem upplevelsekvaliteter bör finns 
representerade inom 300 meter från 
bostaden kan man landa i en komplett 
bild avseende tillgång. Analyserna visar 
att 48 procent av de boende i kommunens 
tätorter har tillgång till grönområden 
där minst fem upplevelsekvaliteter finns 
representerade inom 300 meter från 
bostaden. Figurerna nedan, på nästa 
sida, visar tillgången till grönområden 
i respektive tätort där minst fem 
upplevelsekvaliteter finns representerade 
inom 300 meter. 

Rekommendation: Förslagsvis beaktas den 
modell för riktlinjer som legat till grund 
för analyserna för vidare hantering inom 
grönstrukturplan för Bjuvs kommun. 

Först och främst kan nya 
upplevelsekvaliteter tillskapas 
ytor och platser som idag saknar 
upplevelsekvaliteter. Därefter kan 
givetvis ytterligare upplevelsekvaliteter 
tilläggas eller redan befintliga förstärkas. 
Ytterligare resonemang går att finna i PM-
upplevelsekvaliteter. Förslagsvis beaktas 
ovanstående resonemang om antal 
upplevelsekvaliteter för vidare hantering 
inom grönstrukturplan för Bjuvs kommun. 
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O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Figur 71, visar möjlighet att nå fem 
upplevelsekvaliteter eller fler, inom 300 
meter, i Billesholm. 

Figur 72, visar möjlighet att nå fem 
upplevelsekvaliteter eller fler, inom 300 
meter, i Bjuv. 
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Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Ekeby
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samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

O
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(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Figur 70, visar möjlighet att nå fem 
upplevelsekvaliteter eller fler, inom 300 
meter, i Ekeby. 
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Foto: Bjuvs kommunalhus, augusti 2017, Bjuv
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Foto: Bjuvs kommunalhus, augusti 2017, Bjuv
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Underlag och analyser 
som tydliggör 
konsekvenser av förslag 
och alternativa lösningar

Kunskap och analyser 
för att möjliggöra 
avvägningar

Generell kunskap om 
egenskaper och värden, 
kartläggning av all känd 
kunskap.

T.ex. kartläggningar, biotopkartor, 
naturinventering, sociotopkartor, 
områdesskydd, riksintressen, sky-
fallskarteringar, strategier och 
program mm.

T.ex. ekosystemanalyser, utrednin-
gar för gröna samband, landskap-
sanalyser mm.

T.ex. konsekvensutredningar, 
värderningar av ekosystemtjänster  
mm.

Under planeringsprocessens gång finns olika typer av underlag. I början av processen är generella kunskap-
sunderlag som kartläggningar och inventeringar viktiga. Allteftersom planeringsprocessen utvecklas behövs 
mer riktade underlag, utredningar och analyser. I samband med avvägningar behövs tydliga beslutsunderlag 
med konsekvensbeskrivningar av alternativ. Både planeringsunderlaget och kunskapsunderlaget ingår i 
beslutsunderlaget. Källa: Boverket (Text och figur efter Boverkets förlaga “Underlagstrappan” - figur något 
modifierad i färg).

Kunskapsunderlag

Planeringsunderlag

Beslutsunderlag

Kunskapsunderlag

Detta PM utgör ett underlag till kommande 
grönstrukturplan men även ett underlag 
för den översiktliga planeringen. I 
detta kunskapsunderlag presenteras 
inventeringar som kan ligga till grund för 
en mer samlad bild av grönstrukturen i 
tätorterna. Boverkets underlagstrappa, se 
figur nedan, visar på var förevarande PM 
(kunskapsunderlag) har sitt sammanhang. 
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Sammanfattning

Bjuvs kommun håller på att ta fram 
en grönstrukturplan och som i ett led 
i detta arbete har ambitionen varit att 
dokumentera förutsättningarna för 
rekreation i kommunens tätorter och 
tätorternas omland. I samband med detta 
arbete har en dialog förts för att samla in 
lokal kunskap från boende, verksamma, 
organisationer och föreningar avseende all 
grönstruktur. I ett försök att sammanställa 
och samla in en så bred lokal kunskap 
som möjligt har olika metoder använts. 
Både webbenkät och fokusgrupp har 
genomförts. 

De flesta som svarade på enkäten var 
kvinnor. De kvaliteter som efterfrågas 
mest är lugn och ro, naturupplevelser 
och promenadstråk i de registrerade 
platsbeskrivningarna. Om man kan dra 
allmänna slutsatser utifrån enkäten kan 
man sammanfattningsvis säga att platserna 
som markerats ut i enkäten i första hand 
uppskattas för sina kvaliteter för rekreation 
och återhämtning. Dessa kvaliteter följs 
av möjlighet att utöva olika aktiviteter och 
platsernas sociala funktioner. Slutsatser 
som kan dras ur webbenkäten är att många 
anmärkte på tillgänglighet, trygghet 
och säkerhet. Många respondenter 
lyfte önskemål om mer belysning, 
bättre lekplatser, ökad tillgänglighet, 
bättre information, bättre städning och 
renhållning. Andra vanligt förkommande 
önskemål var motionsslingor, hundparker, 
lekplatser, grillplatser, biologisk mångfald 
och blomsterängar, med mera.

Enligt Naturvårdsverket (2021) anser 50 
procent av befolkningen att tillgången till 
friluftsliv påverkar vid val av bostadsort. 
Vidare, enligt samma källa, är en tredjedel 
av befolkningen ute i skog och mark minst 

en gång i veckan. Genom Fokusgruppen 
och Webbenkäten presenteras olika 
platser som är viktiga för friluftslivet 
i Bjuvs kommun. På så sätt kan detta 
underlag kunna ses som ett komplement 
till ”PM-analyser av tätorter” och kan 
användas för att beskriva tillgång till 
parker, grönområden samt natur- och 
rekreationsområden. Enligt svaren 
i Webbenkäten efterfrågades främst 
kvaliteter som kan återfinnas i större 
parker, grönområden samt natur- och 
rekreationsområden. 

Enligt resultat från fokusgruppen 
(kommunfullmäktige) finns stora 
sammanhängande områden som 
brukare värderar som betydelsefulla för 
rekreation och friluftsliv. Gemensamt 
för områdena för natur respektive 
rekreation och friluftsliv är att de påträffas 
tillsammans på Söderåsen, längs Vegeå 
samt i ett område som sträcker sig 
från Billesholmsskogen i norr genom 
skogsområdet söderut mellan Billesholm 
och Ekeby. Med stöd i det resultat som 
presenteras genom detta PM kan man 
dra slutsatsen  att platser i grönstrukturen 
som har betydelse för kommuninvånarna 
återfinns både inom tätorterna och utanför 
tätorterna. Vidare kan man dra slutsatsen 
att grönstrukturen inom tätorterna är 
mycket viktig för kommuninvånarnas 
tillgång till parker, grönområden och 
natur- och rekreationsområden. De tre 
natur- och rekreationsområden som 
beskrivs ovan i detta stycke är också 
viktiga för kommuninvånarnas tillgång. 
Grundförutsättningarna för friluftsliv är 
tillgängliga natur- och rekreationsområden 
på olika sätt samt att dessa har en viss 
kvalitet.
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Inledning

Bjuvs kommun håller på att ta fram 
en grönstrukturplan och som i ett led 
i detta arbete har ambitionen varit att 
dokumentera förutsättningarna för 
rekreation i kommunens tätorter och 
tätorternas omland. I samband med detta 
arbete har en dialog förts för att samla in 
lokal kunskap från boende, verksamma, 
organisationer och föreningar avseende all 
grönstruktur. Således har hela kommunen 
varit aktuell avseende brukarvärdering 
av kommunens grönstruktur. Detta PM 
syftar till att fungera som ett underlag för 
att belysa de sociala värden som finns i 
kommunens grönstruktur idag. På så vis 
kan den framarbetade dokumentationen, 
efter färdigställande, fungera som underlag 
och motiv till hur grönstrukturen kan 
utvecklas avseende sociala värden genom 
förbättring av upplevelsekvaliteter. 

Ambitionen har varit att försöka ta del av 
kommuninvånarnas synpunkter – vilka 
platser som är mest uppskattade, hur 
de används, vad man vill förändra och 
utveckla, med mera. 

Mål, syfte och avgränsning

Målet med förevarande underlag är att 
samla in och beskriva lokal kunskap från 
boende, verksamma, organisationer och 
föreningar avseende all grönstruktur.  

Syftet är att detta PM ska fungera som 
ett kunskapsunderlag för att belysa de 
sociala värden som finns i kommunens 
grönstruktur idag. Syftet är också att 
detta dokument ska kunna fungera som 
underlag och motiv till hur grönstrukturen 

kan utvecklas. Därtill har syftet varit att 
genomföra en webbenkät och fokusgrupp 
avseende grönstrukturens sociala värden.

Hela kommunen omfattas. 

Tillvägagångssätt

Genomförandet har skett i olika faser 
med olika projektledare. I ett försök att 
sammanställa och samla in en så bred lokal 
kunskap som möjligt har olika metoder 
använts. Både webbenkät och fokusgrupp 
har genomförts, vilka beskrivs mer om 
nedan, av Niklas Ögren respektive Oscar 
Gustavsson Ekberg. 

Projektet har genomförts i tre faser: 
1. Fokusgrupp (2016)
2. Webbenkät (2021)
3. Sammanställning av PM

Kort om metoderna 

Fokusgrupp - Natur och rekreation 
Fokusgrupp med temat Natur och 
Rekreation hölls med kommunfullmäktige 
under 2016. Fokusgruppsdeltagarna fick 
fyra olika uppgifter under aktiviteten. 
Deltagarna genomförde dessa uppgifter 
tillsammans med och inför tjänstepersoner 
genom att berätta, diskutera och märka 
ut på en karta. Den första uppgiften var 
att märka ut och avgränsa kommunens 
tätorter. Den andra uppgiften var att rita 
ut naturområden. Den tredje uppgiften 
var att rita ut områden för rekreation och 
friluftsliv. Den fjärde uppgiften var att 
sätta ut fiktiva pengar på områden där 
utveckling eller bevarande är viktigast. 
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Webbenkät 
Webbenkäten var tillgänglig via 
kommunens hemsida och öppen mellan 
14 juni och 16 november 2021. Enkäten 
marknadsfördes via kommunens hemsida 
samt via kommuns facebooksida och 
instagram. Annonser har publicerats på 
informationsblad på kommunens bibliotek. 
En kommunikationsplan togs fram med 
olika aktiviteter för att försöka få en så 
stor och jämn svarsfrekvens som möjligt. 
Inget pressmeddelande skickades ut. 
Utskick har gjorts till skolor, föreningar 
och organisationer i hela kommunen för 
att få flera perspektiv på hur grönområden 
används. Enkäten riktades brett till alla 
boende och verksamma i Bjuvs kommun. 
I enkäten fick de svarande möjlighet att 
beskriva platser som är bra och platser 
som kan bli bättre. De svarande fick även 
beskriva hur ofta de använder platserna. 
Totalt inkom 103 platsbeskrivningar av 
boende och verksamma i olika delar av 
kommunen. 

Webbenkäten utformades i ArcGIS Survey 
123 där det är möjligt att markera en plats 
på karta och samtidigt beskriva platsens 
kvaliteter och hur platsen kan utvecklas 
för att bli mer attraktiv och användbar. 
Webbenkäten hade konstruerats på ett sätt 
som möjliggjorde att markerade platser 
kunde beskrivas genom att dels kryssa i 
förvalda kategorier, dels fritt skriva i en 
textruta. Inför att enkäten konstruerades 
studeras en rad andra liknande enkäter som 
genomförts i andra svenska kommuner. 
Konstruktionen avseende beskrivning av en 
plats genom både förvalda kategorier och 
fritextrutor tycktes vara tämligen vanligt 
förekommande. Samma sak gällde även för 

valet av frågor och vilka val som är möjliga 
i kategorierna. Enkätens utformning och 
frågor har alltså konstruerats med andra 
kommuners likande webbenkäter som 
förlagor (exempelvis Jönköping, Örebro, 
Täby, med flera). 

Enkäten bestod av totalt nio frågor och 
det fanns även möjlighet att ange platsens 
namn. De första fyra frågorna avsåg att 
beskriva platsens kvaliteter och hur platsen 
kan utvecklas för att bli mer attraktiv och 
användbar. I enkäten fanns även frågor 
avseende hur frekvent svaranden använde 
platsen och hur de upplevde tillgången till 
parker och grönområden i sin boendemiljö. 
I enkäten var det även möjligt att svara på 
frågor avseende ålder och kön. 
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Foto: Selleberga, oktober 2019, Bjuv
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Fokusgrupp

Den första uppgiften var att märka ut och 
avgränsa kommunens tätorter. Nedan visas 
resultat från fokusgruppdeltagarna.

O
Figur 1, visar resultatet av fokusgruppen avseende 
tätorternas utbredning. 
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Den andra uppgiften var att rita ut 
naturområden. Nedan visas resultat från 
fokusgruppdeltagarna.

O
Figur 2, visar resultatet av fokusgruppen avseende 
naturområden. 
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Den tredje uppgiften var att rita ut områden 
för rekreation och friluftsliv. Nedan visas 
resultat från fokusgruppdeltagarna.

O
Figur 3, visar resultatet av fokusgruppen avseende områden 
för rekreation och friluftsliv. 
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Den fjärde uppgiften var att sätta ut fiktiva 
pengar på områden där utveckling eller 
bevarande är viktigast. Nedan visas resultat 
från fokusgruppdeltagarna.

O
Figur 4, visar resultatet av fokusgruppen avseende områden 
som bedömdes vara viktigast för bevarande och utveckling. 
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Foto: Kungsgården, Oktober 2021, Billesholm
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Webbenkät

Det registrerades totalt 103 platser i 
webbenkäten ”Din plats i Bjuv - Tyck 
till om Bjuvs kommuns grönområden!”. 
Svarsfrekvensen är jämförbar med ovan 
nämnda kommuner (Jönköping, Örebro, 
Täby, med flera) när jämförelser görs mellan 
antalet platsbeskrivningar per antalet 
invånare i kommunen. Webbenkäten var 
tillgänglig via kommunens hemsida och 
öppen mellan 14 juni och 16 november 
2021. När enkäten annonserades i media 
(kommunens hemsida, Facebook och 
Instagram) noterades resultat i flest 
inkomna svar. Utskick som gjordes till olika 
föreningar och organisationer gav inte 
samma effekt som annonsering. Ta gärna 
del av figur 1 nedan som beskriver antal 
platsbeskrivningar efter datum. 

Utskick gjordes till följande alla kommunala 
förvaltningar samt till alla kommunala 
bibliotek, skolor och förskolor. Utskick 
gjordes till föreningar, (enligt kommunens 
föreningsregister):
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Bjuv/Helsingborgs Drillsportsförening
Bjuvs brottarklubb
Bjuvs brukshundsklubb
Bjuvs musikkår
Bjuvs tennisklubb
Bjuvs ungdomsklubb
Bjuvstorps FF
BK Käglan
Centrumkyrkans ungdom
Ekeby Gif 
Gunnarstorps byaförening
Hej Unga
Naturskyddsföreningen Söderåsen
Padel Billesholm
PRO Billesholm
PRO Bjuv 
Scoutkåren Vikingen
Simklubben Spiggarna
Skromberga Akademi
Skromberga blåsorkester
SPF Fyrklövern
Söderåsens golfklubb 
Team Albert MTB
Tian Dao
Vv-84 

En poster med information om enkäten, se 
nästa sida, skickade med i varje utskick.  

Figur 5, ovan, visar antal platsbeskrivningar efter datum. Den första toppen sammanföll med det datum när enkäten publicerades på 
kommunens hemsida och kommunens Instagram och kommunens Facebooksida. Den andra toppen sammanföll med när utskick 
gjordes till olika verksamheter och föreningar.  



17

dinplats
DIN PLATS I BJUV 

Scanna MIG 
Tyck till om Bjuvs kommuns grönområden!

Bjuvs kommun genomför nu webbenkäten  
”Din plats i Bjuv -  Tyck  till  om  Bjuvs 
kommuns grönområden!”. 

Med  enkäten  vill kommunen få veta vilken 

plats som är din favoritplats eller vilka platser 

du gillar att vara på /vistas i och varför. Vi tar 
gärna del av din favoritplats eller förslag på 
förbättringar - hjälp oss utveckla kommunen!  

Enkäten hittar du bäst genom att scanna 
QR-koden med din telefon. 

Tack för ditt deltagande!

Figur 6, en poster som visar information om 
enkäten samt länk till enkäten via en QR-kod. 
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En majoritet av de svarande var mellan 
30 år och 64 år gamla. Åldersgrupperna 
30-44 och 45-64 år överrepresenterade. 
Dessa två åldersgrupper utgör ca 18 % 
respektive 26 % av befolkningen, men 
43 % respektive 32 % av de som svarat på 
enkäten. Åldersgrupperna 18-29  (13) och 

Figur 7, ovan, visar de ord som användes mest frekvent i 
platsbeskrivningarna avseende platsens namn.  

Figur 8, nedan, respondenternas åldersfördelning.  

65+ (18) år är något underrepresenterade. 
Åldersgrupperna 0-9 (12) och 10-17 (11) är 
klart underrepresenterade. Yngre barn kan 
dock till viss del anses vara representerade 
av de föräldrar och pedagoger på förskolor 
och skolor som svarat på enkäten.
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Figur 9, visar resultatet av enkäten med 
alla platsbeskrivningar markerade på karta. 
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En majoritet av de svarande är kvinnor. 

I enkäten var det möjligt att besvara hur 
ofta platsen, som platsbeskrivningarna 
avser, används av respondenterna. 28 
procent svarade att de använder platsen 
dagligen och 43 procent svarade att de 
använder platsen ett par gånger i veckan. 
17 procent svarade att de besöker platsen 
ett par gånger i månaden och sex procent 
svarade att de besöker platsen mer sällan än 
en gång i månaden. Merparten, 68 %, av alla 
platser besöks alltså oftare än ett par gånger 
i veckan. Sex procent av respondenterna 
besvarade inte frågan.

Drygt 66 procent av de svarande var 
boende i Bjuv vilket är hög representation i 
jämförelse med andelen faktisk befolkning 
om 49 procent. Boende i Ekeby och 
Billesholm är klart underrepresenterade 
med elva % respektive nio % där 
andelen faktisk befolkning motsvaras 
av 21 %respektive 22 %. Sju procent av 
respondenterna uppgav att de bor på 
annan ort varav merparten fyra procent, 
uppgav att de bor i Gunnarstorp.   

O

Enligt vad som framgår i ”PM-
analyser av tätorter” visar forsning och 
rekommendationer (nationella och 
internationella) att de som bor nära en 
park är mer benägna att använda den. 
Det finns helt enkelt ett samband mellan 
närhet till det gröna området och hur ofta 
det besöks. Ju närmare ett grönområde 
ligger bostaden, desto oftare besöks det. 
När avståndet till en park eller grönområde 
är längre än ca 300 meter, sjunker 
besöksfrekvensen tydligt. 

Figur 10, visar resultatet av enkäten med alla platser 
som används dagligen.  
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Majoriteten av de svarande är ganska 
nöjda eller mycket nöjda med parkerna 
grönområdena där de bor. Det är dock 
knapp majoritet. 47 procent svarande är 
ganska nöjda (41%) eller mycket nöjda (6%) 
mot 44 procent som svarade inte så nöjd 
(36%) samt inte alls nöjd (8 %). Nio procent 
av respondenterna besvarade inte frågan. 
Respondenterna som bor i Bjuv är generellt 
mer nöjda är kommungenomsnittet. De 
svarande som bor i Billesholm och Ekeby 
har inte lika hög andel som är nöjda som 
kommungenomsnittet. Utmärkande är 
Ekeby som har 82 % som svarade inte så 
nöjd (73%) samt inte alls nöjd (9%). Att döma 
av ”PM-Analyser av tätorter” finns brister 
på tillgång kvalitet upplevelsekvaliteter i 
Ekeby, vilket alltså bekräftas i enkäten.

De fem mest omtyckta platserna är 
Mölledammarna (8 platsbeskrivningar), 
Hedvallska grannskapspark (8 
platsbeskrivningar), Folketshusparken (8 
platsbeskrivningar), Vegeåpromenaden 
(7 platsbeskrivningar), Sellebergaskogen 
(10 platsbeskrivningar). Det enskilt 
mest populära området är Selleberga 
natur- och rekreationsområde med 
17 platsbeskrivningar vari platserna 
Vegeåpromenaden och Sellebergaskogen 
ingår. 

56 procent av alla platser som markerades 
genom enkäten ligger i tätorterna Bjuv, 
Billesholm och Ekeby. 23 procent av alla 
platsbeskrivningar ligger inom kommunala 
natur- och rekreationsområden (enligt 
”PM-Analyser av tätorter”). 65 procent av 
alla platsbeskrivningar ligger inom de 
park och grönområden som omfattas 
av riktvärden i ”PM-Analyser av tätorter”. 
31 procent av alla platsbeskrivningar 
ligger inom områden som är utpekade i 
naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. 
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O
Figur 11, visar resultatet av enkäten där alla 
platsbeskrivningar räknats samman. Ju större punkt desto 
fler platsbeskrivningar. 
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I enkäten fanns frågan ”Vad gillar du med 
platsen” där det var möjligt att kryssa i 12 
förvalda alternativ. Ett alternativ var ”annat” 
med en fritextruta. I 52 procent av alla 
enkätsvar hade ”lugn och ro” kryssats i som 
den kvalitet man uppskattar med platsen. 
För 48 procent av platserna 
i enkäten har ”naturupplevelse” kryssats 
i som kvalitet samt för 44 procent av 
platserna lyfts ”promenadstråk” som en 
viktig kvalitet. På en fjärde plats kommer 
31 % ”aktiviteter och idrott” som följs av 19 
% för både ”lekplats” och ”bara vara eller 
hänga”. Alla ikryssade kvaliteter redovisas i 
tabellen ovan. 

Sammantaget efterfrågas lugn och ro, 
naturupplevelser och promenadstråk mest 
i alla platsbeskrivningar. Ser man till de 
fem mest populära platserna framträder 
sambandet ännu tydligare. I de fem mest 
omtyckta platserna kryssas kvaliteterna 
enligt följande 65 % ”naturupplevelse”, 60 % 
för både ”lugn och ro” och ”promenadstråk”, 
25 % ”aktiviteter och idrott”, 17 % ”bara 
vara eller hänga”, 15 % för både ”lekplats” 
och ” blommor och planteringar”. 
Andra ikryssade kvaliteter i de fem mest 
omtyckta platserna, under tio procent, är 
”bra sittplatser”, ”vinteraktiviteter” samt 
”mötesplats och folkliv”.  Om man kan dra 
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allmänna slutsatser utifrån enkäten kan 
man sammanfattningsvis säga att platserna 
som markerats ut i enkäten i första hand 
uppskattas för sina kvaliteter för rekreation 
och återhämtning. Dessa kvaliteter följs 
av möjlighet att utöva olika aktiviteter och 
platsernas sociala funktioner. 

Enligt forskning (Lindström M. 2007) 
som gjorts är de vanligaste aktiviteterna 
i närmiljön promenader, avkoppling, 
trädgårdsarbete, cykling, vara ute med 
barn, sola, vandring, med flera. Kvinnor 
promenerar oftare än män och anser 
samtidigt att det är viktigare med platser 
som ger möjlighet till återhämtning. Yngre 
personer är mer frekventa besökare av 
grönområden med anläggningar som 
exempelvis fotbollsplaner, elljusspår och 
badplatser. Enligt forskning (Lindström M, 
2007 och Stoltz & Grahn 2021²) är större 
parker, natur- och grönområden bättre 
lämpade för rekreation och återhämtning 
än mindre. Större område lämpar sig 
samtidigt för rörelse, studieaktiviteter, 
vildmarksaktiviteter och utflykter med 
matsäck. Mindre parker och grönområden 
är å andra sida bättre lämpade för nöje, 
motion och sociala aktiviteter. Inom 
mindre områden återfinns kultur och fest 
men även redskapslekar med mera.
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 I enkäten kryssade knappt sex procent 
alternativet ”annat” med fritextalternativet 
på frågan om vad de gillade med platsen. 
77 % valde att berätta mer om varför de 
tycker om platsen i fritext. Här nedan 
ges exempel på vad som skrevs i de olika 
platsbeskrivningarna:

”Lika vackert året runt” 
citat från enkäten om Mölledammarna

”Lummigt och mysigt” 
citat från enkäten om Hedvallska 

”Där jag bor finns gott om grönytor och 
en del träddungar. Vi njuter av lugn, 
fågelkvitter, djur, dofter och färger tack 
vare träden och buskarna. Häggen och 
fläderbuskarna är favoriter!” 
citat från enkäten om Hedvallska grannskapspark

”En underbar plats som bara ligger några 
minuter bort. Att vandra, springa eller 
cykla mtb där är underbart. Naturen är fin 
och när gök och näktergal sjunger är det 
fantastiskt…” 
citat från enkäten om Sellebergaskogen

”Bästa lekplatsen i kommunen”
citat från enkäten om Gröningen

”Bästa med Billesholm är Åvarp. Lugnt och 
skönt i fantastisk fin natur. 
Billesholm har även skog ”nära” byn som 
är oerhört fin. Finns även möjlighet till 
vinteraktiviteter vid Kungsgården.” 
citat från enkäten om Billesholm
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”Platsen är perfekt för promenader med andra 
bebisföräldrar, lek bland stenar och stockar för 
större barn, fika och grilla med vänner som vi 
inte träffar inomhus och tex äldre släktingar 
som vi inte vågat träffa nära i dessa tider. 
Perfekt med en kort sträcka att gå en kväll med 
familjen efter en vanlig arbetsdag. En lagom 
Light-naturupplevelse som är tillgänglig för de 
flesta.” 
citat från enkäten om Mölledammarna

”Askebunkarna är bland det bästa jag vet (...) 
Askebunkarna i Ekeby borde faktisk vara en 
fredad plats. Man kan gå där, vilket vi gör varje 
dag, och höra underbart fågelkvitter. Man kan 
springa där och man kan åka pulka på vintern 
och man kan bara vara där...”
citat från enkäten om Askebunkarna

”Det finns fantastiska grönytor i Gunnarstorp. 
Bland annat en stor framför Nabbegatan. Byn är 
full av barn och många nyinflyttade. Grönytan 
borde användas till något.”
citat från enkäten om Gunnarstorp

”Det är en fantastisk natur längst med ån och att 
skapa en stig att ta sig runt genom en uppmärkt 
slinga skulle få medborgare att våga sig ut.” 
citat från enkäten om Vegeåpromenaden
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I enkäten fanns frågan ”Vad vill du förbättra 
med platsen” där det var det möjligt att 
kryssa i 12 förvalda alternativ. Ett alternativ 
var ”annat” med en fritextruta. I 46 procent 
av alla enkätsvar hade ”mer belysning” 
kryssats i som den förbättringsåtgärd 
som är mest efterfrågad. Ytterligare 
förbättringsåtgärder är 33 procent ”bättre 
promenadvägar”, 29 procent ”bättre 
platser för aktiviteter och motion”, 26 
procent ”bättre lekmiljöer”, 25 procent 
”mer städning och renhållning” och 24 
procent ”fler sittplatser”.  Alla ikryssade 
förbättringsåtgärder redovisas i tabellen 
ovan. 

I de fem mest omtyckta platserna kryssas 
följande förändringsönskemål: 38 % 
”mer belysning”, 33 % för både ”bättre 
promenadvägar” och ”fler sittplatser”, 28 
% ”bättre lekmiljöer”, 25 % ”bättre platser 
för aktiviteter och motion”, 23 % för ”mer 
städning och renhållning” och så vidare.

Många anmärkte på trygghet och 
tillgänglighet. I platsbeskrivningarna lyftes 
många förvalda alternativ som berör förslag 
avseende just tillgänglighet, trygghet 
och säkerhet.  Exempel på aspekter 
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avseende trygghet och säkerhet är ”mer 
belysning”, ”mer städning och renhållning” 
och ”bättre lekmiljöer”. Exempel på 
anmärkningar avseende tillgänglighet är 
”bättre promenadvägar”. Alla nyss nämnda 
aspekter har, enligt ovan, erhållit hög 
svarsfrekvens. Ser man dessutom till att det 
i enkäten var möjligt att kryssa alternativet 
”annat” lyfts ytterligare beskrivningar som 
rör just trygghet och tillgänglighet. 

Många platsbeskrivningar lyfte önskemål 
om mer belysning, bättre lekplatser, ökad 
tillgänglighet, bättre information, bättre 
städning och renhållning i fritextrutan. 
Andra vanligt förkommande önskemål var 
motionsslingor, hundparker, lekplatser, 
grillplatser, biologisk mångfald och 
blomsterängar, med mera. 
85 % valde att berätta mer om varför de 
tycker om platsen i fritext. Här nedan 
ges exempel på vad som skrevs i de olika 
platsbeskrivningarna. 
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”Alla områden i Bjuvs kommun behöver 
göras tillgängliga för människor med 
funktionsvariation. De flesta trottoarer har en 
lutning som gör att det blir MYCKET tungt för 
den person som kör rullstolen.” 
citat från enkäten om grönområdena i Bjuvs kommun

”Många grönområden i Bjuvs kommun 
består till största delen av en gräsmatta 
som inte används så mycket. Mer blommor, 
gärna ängsblommor, och mer variation hade 
förbättrat den biologiska mångfalden och 
gjort grönområdena mer tilltalande att vistas 
i/på.” citat från enkäten om grönområdena i Bjuvs kommun

”Tycker verkligen att ni bör göra någonting åt 
lekplatsen, det finns ju bara gungor där. Har 
någon ansvarig varit och sett hur det ser ut?”  
citat från enkäten om lekplatsen i Olstorp

”Rensa i rabatterna”
citat från enkäten om Varagårdsparken

”Vi hade behövt en hundrastgård här. Gärna i 
närheten av skogsdungen som också är trevlig 
att gå i med hunden. Vi är många hundägare 
här som saknar detta.” citat från enkäten om Gunnarstorp

”Finns inga lampor och om de finns är de ofta 
släckta.” 
citat från enkäten om Hedvallska grannskapspark
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Foto: Billesholmsskogen, April 2019, Billesholm
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Diskussion 

Resultaten från Fokusgruppen och 
webbenkäten är ett underlag till 
kommunens grönstrukturplan. Resultaten 
kan även ses som ett komplement till PM-
upplevelsekvaliteter och som kunskap 
avseende olika områden och platser inom 
kommunen. Resultaten från detta PM-
brukarmedverkan kan förhoppningsvis 
nyttjas av olika förvaltningar inom 
kommunen. Görs detta arbete om i 
framtiden vore det önskvärt om en ny enkät 
skulle resultera i fler platsbeskrivningar. 
Önskvärt vore om det skulle vara möjligt 
att inhämta information från både 
verksamheter inom Bjuvs kommun och 
även andra brukare såsom privatpersoner, 
föreningar, företag med mera. Aktiviteter 
likt nyss beskrivna var planerade för den 
genomförda webbenkäten men kunde inte 
genomföras eller var dessvärre tvungna att 
avbrytas. 

Slutsatser från webbenkäten
Slutsatser som kan dras ur webbenkäten 
är att många anmärkte på tillgänglighet, 
trygghet och säkerhet. Många respondenter 
lyfte önskemål om mer belysning, 
bättre lekplatser, ökad tillgänglighet, 
bättre information, bättre städning 
och renhållning i fritextrutan. Andra 
vanligt förkommande önskemål var 
motionsslingor, hundparker, lekplatser, 
grillplatser, biologisk mångfald och 
blomsterängar, med mera. Sammantaget 
efterfrågas lugn och ro, naturupplevelser 
och promenadstråk mest i alla 
platsbeskrivningar. Om man kan dra 
allmänna slutsatser utifrån enkäten kan 
man sammanfattningsvis säga att platserna 
som markerats ut i enkäten i första hand 
uppskattas för sina kvaliteter för rekreation 

och återhämtning. Dessa kvaliteter följs 
av möjlighet att utöva olika aktiviteter och 
platsernas sociala funktioner.

Slutsatser från fokusgruppen
Tätortsindelningen som illustreras i figur 1 
ovan skiljer sig från SCB:s tätortsindelning. 
SCB:s tätortsindelning nyttjas som sig bör 
för statistiska ändamål men även i en rad 
olika sammanhang. I framtagandet av 
PM-analyser av tätorter nyttjades bland 
annat SCB:s tätortsindelning med en viss 
modifikation. Enligt SCB är Bjuv, Billesholm 
och Gunnarstorp en och samma tätort. 
Fokusgruppens resultat visar tydligt att så 
inte är fallet. I figur 12 nedan åskådliggörs 
skillnaderna mellan SCB:s tätortsindelning 
i rosa färg samt Fokusgruppens 
tätortsindelningar genom brunstreckade 
linjer. Noterbart är att Gunnarstorp och 
Norra Vram lyfts fram som egna tätorter 
enligt Fokusgruppen. 

O

Figur 12, visar SCB:s tätortsindelning i rosa färg 
samt Fokusgruppens tätortsindelningar genom 
brunstreckade linjer. 
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O
Figur 13, visar samlad bild för delar av resultatet från 
Fokusgruppen.
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Enligt Fokusgruppen finns enbart ett 
naturområde inom tätortsgränsen för 
Bjuv, se figur 13 på föregående sida. 
Folketshusparken tillskrivs detta epitet 
enligt Fokusgruppen. Enligt Fokusgruppen 
är Folketshusparken, f.d. Findusspåret 
samt f.d. deponeringsanläggningen i 
Gunnarstorp de tre rekreationsområdena 
som finns inom tätortsgränsen för Bjuv/
Gunnarstorp. Brogårda våtmark tangerar, 
som naturområde, enligt Fokusgruppen 
tätortsgränsen för Bjuv.  Naturområdet 
tillika rekreationsområdet, enligt 
Fokusgruppen, avseende Vegeå ligger 
precis utanför tätortsgränsen för Bjuv/
Gunnarstorp. 

Enligt Fokusgruppen omges Billesholm av 
natur- och rekreationsområdet längs Vegeå 
i nordväst, Billesholmsskogen i öster samt 
skogsområdet mellan Billesholm och Ekeby 
(vid Jägarbacken och Mölledammarna) i 
syd-sydvästlig riktning från Billesholm. Se 
figur 13. Inom tätortsgränsen för Billesholm 
utgör Billesholmsskogen både ett 
rekreationsområde samt ett naturområde. 

Enligt Fokusgruppen finns två 
naturområden och ett rekreationsområde 
inom tätortsgränsen för Ekeby. 
Lillemarksskogen är ett av de utpekade 
områdena som sägs vara både ett 
rekreationsområde och ett naturområde. 
Askebunkarna är det andra utpekade 
området som enligt Fokusgruppen är 
ett naturområde. Utanför Ekeby pekade 
Fokusgruppen ut naturområde vid 
Västergårda fälad i sydväst om Ekeby 
och naturområde vid Haberga i nordost 
om Ekeby. Strax norr om Ekeby, mellan 
Ekeby och Billesholm ligger ett natur- och 
rekreationsområde (vid Jägarbacken och 
Mölledammarna) enligt Fokusgruppen.

O

Figur 14, visar webbenkätens platser avseende 
platsbeskrivningar (blågröna punkter) samt 
fokusgruppens platser avseende värdering för utveckling 
eller bevarande (röda punkter).

Generella slutsatser 
Avslutningsvis görs här ett försök 
att dra generella slutsatser av den 
brukarmedverkan som genomförts 
avseende kommunal grönstruktur. Först 
och främst bör dock det framhållas att 
Webbenkäten och Fokusgruppen är av vitt 
skilda karaktär och har genomförts på olika 
sätt och i olika sammanhang. 

Ovan visas en figur som visar 
webbenkätens platser avseende 
platsbeskrivningar samt fokusgruppens 
platser avseende värdering för utveckling 
eller bevarande. I webbenkäten var det 
mest populärt att beskriva platser inom 
tätortsgränserna. Knappt 60 procent av 
alla platser som beskrevs genom enkäten 
återfinns inom tätorterna. Fokusgruppen 
resulterade i att knappt en tredjedel av 
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alla platser som värderades återfinns 
inom tätortsgränserna. Webbenkäten 
och fokusgruppen var delvis avsedda att 
behandla samma fråga. Det tycks dock som 
att fokusgruppens platser mest åskådliggör 
värden avseende natur och rekreation 
utanför tätorterna. Vissa av dessa platser 
ligger angränsande till tätorterna eller i 
dess närområde. Fokusgruppen hade temat 
Natur och Rekreation. 

Genom webbenkäten gavs 
kommuninvånare (respondenter) möjlighet 
att beskriva sin favoritplats och samtidigt 
komma med förslag på förbättringar. Det 
tycks som att webbenkäten nyttjades för att 
främst beskriva de bostadsnära miljöerna. 
I ”PM-analyser av tätorter” beskrivs att de 
som bor nära en park är mer benägna att 
använda den. I samma PM redogörs för 
forskning angående olika tröskelvärden 
avseende hur långt man är beredd ta 
sig. Internationella rekommendationer 
såväl som nationella, genom WHO (2017) 
och Boverket (2007), gör gällande att det 
inte bör vara längre än 300 meter från 
bostaden till en park eller ett grönområde. 
Kortare avstånd är än 300 meter är viktigt 
för barn, äldre och funktionshindrade. 
Stoltz, J, & Grahn, P (2021)1&2 menar att 
avstånd längre än 300 meter kan vara 
tillämpliga avseende större parker och 
rekreationsområden. Människor har 
enligt Stoltz & Grahn (2021)1&2 andra 
tröskelvärden avseende avstånd till större 
områden och att det oftast handlar om 
besök under helger eller andra ledigheter.

Beaktas figur 10 och statistiken av 
webbenkäten avseende besöksfrekvens 
kan man notera att merparten, 90 %, av de 
platser som pekats ut som nyttjas dagligen 

ligger inom tätorterna. Enbart tio procent 
av de platser som, enligt webbenkäten, 
används dagligen ligger utanför 
tätortsgränserna. 

Enligt SCB bor drygt 93 procent av 
invånarna i Bjuvs kommun i tätorter. 
Genomsnittet i Sverige är att 87,6 procent 
bor i tätorter. I Sverige används knappt 
tre procent av markanvändningen till 
bebyggelse. Av resterande markanvändning 
utgörs 69 procent av skog, knappt 21 
procent övrig mark samt drygt sju procent 
jordbruksmark. I Bjuv är siffrorna andra. 
Knappt tolv procent av marken används till 
bebyggelse och sju procent är övrig mark. 
Av resterande markanvändning utgörs 28 
procent av skog och knappt 53 procent av 
jordbruksmark. (SCB, 2021) 

Poängen med att belysa detta är att 
kommunen har större andel invånare 
boende i tätorterna än rikssnittet. Vidare 
är poängen med att ta upp siffror kring 
markanvändning att belysa dess betydelse 
för rekreation och friluftsliv genom 
allemansrätten. Enligt Naturvårdsverket 
(2021) anser 50 procent av befolkningen 
att tillgången till friluftsliv påverkar vid 
val av bostadsort. Vidare, enligt samma 
källa, är en tredjedel av befolkningen 
ute i skog och mark minst en gång 
i veckan. I ”PM-analyser av tätorter” 
beskrivs förutsättningarna för tillgång till 
parker, grönområden samt natur- och 
rekreationsområden inom tätorterna. 
Grundförutsättningarna för friluftsliv är 
tillgängliga natur- och rekreationsområden 
på olika sätt samt att dessa har en viss 
kvalitet. Genom Fokusgruppen och 
Webbenkäten presenteras olika platser som 
är viktiga för friluftslivet i Bjuvs kommun. 
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På så sätt kan detta underlag kunna ses 
som ett komplement till PM-analyser av 
tätorter och som kan användas för att 
beskriva tillgång till parker, grönområden 
samt natur- och rekreationsområden.  
Enligt svaren i Webbenkäten efterfrågades 
främst kvaliteter som kan återfinnas i större 
parker, grönområden samt natur- och 
rekreationsområden. Läs gärna mer om hur 
områdens storlek kan påverka olika värden 
i ”PM-upplevelsekvaliteter”. Om man kan 
dra allmänna slutsatser utifrån enkäten kan 
man sammanfattningsvis säga att platserna 
som markerats ut i enkäten i första hand 
uppskattas för sina kvaliteter för rekreation 
och återhämtning. Dessa kvaliteter följs 
av möjlighet att utöva olika aktiviteter och 
platsernas sociala funktioner

Enligt de svar som kommit in genom 
webbenkäten efterfrågas lugn och ro, 
naturupplevelser och promenadstråk 

mest i alla platsbeskrivningar. Ser man 
till de fem mest populära platserna 
framträder sambandet ännu tydligare. 
Allra tydligast blir sambandet om man ser 
till de tre områdena utanför tätorterna, 
Mölledammarna, Vegeåpromenaden och 
Sellebergaskogen. De tre högst värderade 
platserna i Fokusgruppen är Söderåsen, 
Mölledammarna och Selleberga natur- och 
rekreationsområde. Gemensamt för både 
webbenkäten och fokusgruppen är att 
områdena avseende Mölledammarna och 
Sellerberga natur- och rekreationsområde 
har flest platsbeskrivningar, hög ranking 
och att de ligger utanför tätorterna. I 
figur 15 i ovan redovisas en sammansatt 
karta avseende webbenkätens antal 
platsbeskrivningar per plats (blågröna 
punkter) samt fokusgruppens värdering 
avseende platsers bevarande och 
utveckling (röda punkter).

O

Figur 15, en sammansatt karta 
avseende webbenkätens 
antal platsbeskrivningar per 
plats (blågröna punkter) samt 
fokusgruppens värdering 
avseende platsers bevarande 
och utveckling (röda punkter)
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O

Figur 16, redovisas en sammansatt 
karta avseende webbenkätens antal 
platsbeskrivningar per plats (blågröna 
punkter) samt fokusgruppens 
värdering avseende platsers bevarande 
och utveckling (röda punkter). Därtill 
redovisas fokusgruppens områden 
avseende natur (grönskrafferade 
ytor) och friluftsliv och rekreation 
(rödskrafferade ytor). 
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I figur 16, föregående sida, redovisas en 
sammansatt karta avseende webbenkätens 
antal platsbeskrivningar per plats 
(blågröna punkter) samt fokusgruppens 
värdering avseende platsers bevarande och 
utveckling (röda punkter). Därtill redovisas 
fokusgruppens områden avseende natur 
(grönskrafferade ytor) och friluftsliv och 
rekreation (rödskrafferade ytor). 

Figuren sammanfattar delvis detta PM. 
Förenklat kan man sammanfattningsvis 
säga att figuren beskriver att det finns 
stora sammanhängande områden som 
brukare värderar som betydelsefulla 
för naturvärden. Det finns även stora 
sammanhängande områden som brukare 
värderar som betydelsefulla för rekreation 
och friluftsliv. Gemensamt för områdena 
för natur respektive rekreation och 
friluftsliv är att de påträffas tillsammans på 
Söderåsen, längs Vegeå samt i ett område 
som sträcker sig från Billesholmsskogen i 
norr genom skogsområdet söderut, mellan 
Billesholm och Ekeby (vid Jägarbacken och 
Mölledammarna). 

Förenklat kan man även säga att figuren 
visar att platser i grönstrukturen som 
har betydelse för kommunnivåerna 
återfinns både inom tätorterna och utanför 
tätorterna. Vidare kan man dra slutsatsen 
att grönstrukturen inom tätorterna är 
mycket viktig för kommuninvånarnas 
tillgång till parker, grönområden och 
natur- och rekreationsområden. De tre 
natur- och rekreationsområdena som 
beskrivs ovan i detta stycke är också 
viktiga för kommuninvånarnas tillgång, 
Grundförutsättningarna för friluftsliv är 
tillgängliga natur- och rekreationsområden 
på olika sätt samt att dessa har en viss 
kvalitet. Slutsatser som kan dras ur 
webbenkäten är att många anmärkte 
på tillgänglighet, trygghet och säkerhet. 

Många respondenter lyfte önskemål om 
mer belysning, bättre lekplatser, ökad 
tillgänglighet, bättre information, bättre 
städning och renhållning i fritextrutan. 
Andra vanligt förkommande önskemål var 
motionsslingor, hundparker, lekplatser, 
grillplatser, biologisk mångfald och 
blomsterängar, med mera.

Läses detta PM, ”PM-analyser av 
tätorter” och ”PM-upplevelsekvaliteter” 
kan eventuellt dessa underlag 
tillsammans bidra till att förklara de 
siffror som Bjuvs kommun fick i SCB:s 
medborgarundersökning 2020 (SCB, 
2020). I SCB:s medborgarundersökning 
ges kommuninvånare möjligt att tycka till 
om bland annat vissa frågeområden samt 
kommunens verksamheter. Enligt SCB 
(2020)1 kan främst förbättringar avseende 
frågeområdena bostäder, fritidsmöjligheter 
och trygghet resultera i ett bättre resultat 
i NRI (Nöjd-Region-Index). NRI är enligt 
SCB (2020)2 en modell avseende frågor 
om kommunen som en plats att bo och 
leva i. Frågeområdet fritidmöjligheter är 
särskilt intressant för detta PM eftersom 
frågorna som ställdes genom i SCB:s 
medborgarundersökning 2020, se figur 17 
nedan, har många beröringspunkter med 
detta PM, ”PM-analyser av tätorter” och 
”PM-upplevelsekvaliteter”.  

Figur 17, skärmbild från SCB (2020)2 sidan 38 som 
visar det frågefomulär som ligger till grund för SCB:s 
medborgarundersökning 2020. 
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Foto: Folketshusparken, augusti 2019, Bjuv
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Foto: Ekologigruppen AB
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Förord

Under år 2020 genomförde Planeringsavdelningen, 
Bjuvs  kommun, ett projekt som syftade till att kartlägga, 
samla information och analysera ekosystemtjänster i Bjuvs 
kommun. Målet var att skapa en översiktlig helhetsbild av 
ekosystemtjänster i Bjuvs komun. Kartläggningen är tänkt att 
fungera som underlag i kommunens översiktliga planering och 
därmed bli ett underlag i pågående arbete med översiktsplan 
och grönstrukturplan. Ekologigruppen AB uppdragades att 
genomföra en kommuntäckande och översiktlig kartläggning av 
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun. Leverans av uppdraget skedde 
genom dels GIS-material och metod, dels via länken nedan:

https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.
html?appid=b6bfe57ce4ab44378b2a0c96367d59e2

Projektgrupp på planeringsavdelningen: 
Niklas Ögren 
Mattias Lindblad
Oscar Gustavsson Ekberg. 

Syftet med framtagande av detta PM är att arkivera det material 
som har levererats genom hemsidan, som nås via länken 
ovan. Förevarande PM utgör inte en del av det uppdrag som 
Ekologigruppen AB levererade. Källan till allt material, i detta PM, 
baseras på uppdragets slutleverans som nås via länken ovan.  

Notera följande: 
I detta PM ingår material från (1) leverans av material via Cascade 
samt (2) leverans av metodbeskrivning. 

Viss redationell ändring i text (hänvisningar till kartor, bilder, etc) 
har varit nödvändig till följd av ändring mellan olika format, det vill 
säga från Cascade-hemsida till papper och A4-format. 

https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.html?appid=b6bfe57ce4ab44378b2a0c96367d59e2 
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/Cascade/index.html?appid=b6bfe57ce4ab44378b2a0c96367d59e2 
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Introduktion till ekosystemtjänster 
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Introduktion till 
ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är den mångfald 
av tjänster och funktioner som olika 
ekosystem och dess organismer 
tillhandahåller människan, som fåglarnas 
förmåga att sprida frön mellan olika 
platser och insekternas pollinering av 
grödor och vilda växter. De kulturella 
ekosystemtjänsterna är viktiga för vårt 
välbefinnande till exempel genom att 
tillhandahålla miljöer med höga estetiska 

värden, värdefulla för rekreation och 
friluftsliv.

Begreppet ekosystemtjänster utvecklades 
i ett nära samarbete mellan ekologer och 
ekonomer i slutet av 1980-talet för att 
ta fram ett bättre sätt att mäta värdet på 
de varor och tjänster som ekosystemen 
producerar i ett samhälle, som ett 
komplement till att bara mäta BNP. 

Figur 1. Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet, 
Naturvårdsverket 

Introduktion till ekosystemtjänster 
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Begreppet ekosystemtjänster fick ett 
genomslag 2005 i och med en rapport 
kallad Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA 2005) där ekosystemtjänster delas in i 
fyra kategorier: producerande, reglerande, 
kulturella och stödjande tjänster.

De ekosystemtjänster som har kartlagts i 
detta uppdrag är (fet stil i tabellen):

Biologisk mångfald, jordmånsbildning, 
vattenförsörjning, flödesreglering, 
vattenrening, pollinering, klimatreglering, 
hälsa & rekreation samt kultur & kunskap. 
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Ekosystemtjänster i Bjuv

Bjuvs kommun har ett unikt läge där 
jordbrukslandskapet möter Söderåsen. 
I mötet mellan åsen och det flacka 
landskapet finns ett spännande 
mer småskaligt landskap med flera 
ekosystemtjänster. Bjuv har en rikedom av 
ekosystemtjänster och flera är sårbara som 
behöver tas tillvara.

I en jordbruksdominerad kommun som 
Bjuv är vissa ekosystemtjänster helt 
avgörande för matproduktion. Vissa 
matväxter (som t.ex. äpplen) är helt 
beroende av pollinerande insekter och 
vissa bidrar med en ökad skörd (t.ex. 
raps) med hjälp av insektspollinering. 
Insekterna, i sin tur, är beroende av den 

biologiska mångfalden. Att ha tillgång 
till natur- och friluftsområden är inte en 
självklarhet i odlingslandskapet utan ofta 
är tillgängligheten begränsad. I Bjuv har 
odlingslandskapet ett kulturhistoriskt värde 
och för att öka rekreationsvärdet behövs 
åtgärder för att öka tillgängligheten. 

Att satsa på ekosystemtjänster är att satsa 
på kommunens motståndskraft. När en 
sjukdom påverkar en art, finns det andra 
att ta dess plats. När det ösregnar, kan 
ekosystem hjälpa oss dämpa höga flöden. 
Även vattnet vi dricker är beroende av 
växtlighetens och markens vattenrenande 
förmågor.

Figur 2, nedan. Illustration: Ekologigruppen 2020, 

Symboler: Boverket  
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Sammanfattning
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Sammanfattning

Kärnområden för ekosystemtjänster

I kartan, nedan, visas en sammanslagning av alla kartlagda 
ekosystemtjänster. Kartan berättar om vilka delar av kommunen 
som har högsta totala produktionen av ekosystemtjänster.  

Kartläggningen har identifierat en ojämn fördelning av 
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun. Områden som bidrar med mest 
ekosystemtjänster är koncentrerade längs Söderåsens sydsluttning 
medan södra och östra delarna av kommunen har en relativt 
låg kapacitet. Åvarps fälad, Hallabäckens dalgång och Wrams 
Gunnarstorp har identifierats som särskilt värdefulla delområden. 
Söderåsen i sin helhet är en enorm resurs för kommunen, inte 
bara för näringslivet som naturområdet skapar, utan också för alla 
ekosystemtjänster området bidrar med. 

Ett ytterligare kärnområde består av ett stråk som följer Vegeåns 
flöde. Vegeån bidrar med flera vattentjänster, rekreativa värden och 
biologisk mångfald.

I jordbrukslandskapet är området öst/nordöst från Billesholm 
särskilt värdefull tack vare dess mosaikartade karaktär. Det 
småskaliga jordbruket innebär en ökad mängd av bryn/kantzoner 
som är bra för pollinerare och den biologiska mångfalden. Det 
skapar dessutom rekreativa strukturer som ökar tillgängligheten.

Sammanfattning
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Metod
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Metod

Sammanfattning av metod

Ekosystemtjänsterna i Bjuvs kommun 
har kartlagts och värderats med hjälp 
av befintligt GIS-underlag. Syftet 
med kartläggningen har varit att 
skapa en översiktlig helhetsbild av 
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun.

De ekosystemtjänster som kartlagts är: 
biologisk mångfald, flödesreglering, 
vattenrening, matproduktion, 
jordmånsbildning, pollinering, 
hälsa och rekreation samt kultur och 
kunskap. Ekosystemtjänsten hälsa 
och rekreation i kartläggningen är en 
sammanslagning av Boverkets kulturella 
ekosystemtjänster mentalt välbefinnande 
och fysisk hälsa. Kultur och kunskap i 
kartläggningen är en sammanslagning 
av Boverkets ekosystemtjänster kunskap 
och inspiration samt kulturarv och 
identitet. Ytterligare ekosystemtjänster 
har avgränsats bort i samråd med Bjuvs 
kommun. Avgränsningen har gjorts 
antingen på grund av bristande relevans 
för kommunens unika förutsättningar eller 
otillräcklig tillgång på befintligt underlag 
för att genomföra en tillfredsställande 
kartering. 

Hela kommunens yta har värderats 
för sina förutsättningar att bidra med 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna 
har värderats från 1 – 3, där 3 utgör högsta 
poäng. 

- Värde 1 motsvarar viss kapacitet och 
betyder att enligt studerat underlag har 
området en märkbar kapacitet att generera 
aktuell ekosystemtjänst. 

- Värde 2 motsvarar medelkapacitet och 
betyder att området har en tydlig kapacitet 
att generera aktuell ekosystemtjänst. 

- Värde 3 motsvarar hög kapacitet 
och betyder att området har en 
anmärkningsvärt god kapacitet att 
generera aktuell ekosystemtjänst. 

Biologisk mångfald är en stödjande 
ekosystemtjänst och bedöms som särskilt 
viktig för förutsättningarna för övriga 
ekosystemtjänster och har därför värderats 
från 0 – 4. Värde 4 motsvarar då mycket 
hög kapacitet. 

Värderingen av de stödjande, producerande 
och reglerande ekosystemtjänsternas 
kapacitet har gjorts genom att ett antal 
ekosystemtjänstspecifika kriterier 
ställts vilka avgjort ytornas kapacitet 
för den aktuella ekosystemtjänsten. För 
värderingen av kulturella ekosystemtjänster 
har en annan metod använts. Då har 
förekomster och egenskaper i landskapet 
poänggivits. Ytornas kapacitet följer 
samma tregradiga skala som övriga 
ekosystemtjänster men avgörs av den 
totala poängsumman för respektive 
yta. Att använda en annan metod 
för kartläggningen av kulturella 
ekosystemtjänster är motiverat utifrån 
projektets uppdrag att endast använda 
befintligt material. Tillgången till befintligt 
underlag för kulturella ekosystemtjänster i 
Bjuvs kommun bedöms vara för begränsat 
för att ställa ekosystemtjänstspecifika. 
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Områden som inte har några kartlagda 
ekosystemtjänster saknar kända värden 
baserat på det befintliga underlag som 
funnits att tillgå i projektet.
En översiktlig kartering av 
vattenförsörjning i kommunen har gjorts. 
Denna har dock inte värderats i egenskap 
ekosystemtjänst eftersom tillgången till 
befintligt underlag är begränsat.

Användning 

Kartläggningen av ekosystemtjänster 
i Bjuvs kommuns är gjord på en 
kommunövergripande nivå och är menad 
att fungera som underlag i kommunens 
översiktliga planering. 

Kartläggningen tar inte hänsyn till behovet 
av en specifik ekosystemtjänst i ett område.

Osäkerheter 

Samtliga bedömningar bygger endast 
på tillgängligt och befintligt underlag. 
Avsaknaden av kända värden i 
kartläggningen av ekosystemtjänster ska 
inte förstås som att ekosystemtjänster inte 
alls finns i området. 

Enstaka topologiska defekter i GIS-
leveransen förekommer. Överlappen 
kommer från de underlag som använts 
i kartläggningen och har inte tillkommit 
under bearbetningen. Överlappen är 
ringa och bedöms inte ha någon märkbar 
effekt på kartläggningens resultat eller för 
estetiken på dataseten utifrån den skala de 
är avsedda att användas för.

Ekosystemtjänstkartering, Ekologigruppen

Ekosystemtjänstkartering Bjuvs kommun, 

Ekologigruppen AB 2020

Ekologigruppen AB 2020
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Biologisk mångfald

Kapacitet Kriterium för biologisk mångfald 

Mycket hög kapacitet – 4 
- Naturvärdesträd
- Objekt i naturvårdsprogram med klass 1–2
- Naturvårdsarter >5 arter

Hög kapacitet – 3 
- Objekt i naturvårdsprogram med klass 3
- Naturvårdsarter 1–4 arter 

Medelkapacitet – 2 
- Övrig formellt skyddad mark*
- Betesmarker

Viss kapacitet – 1 
Övriga grönytor med okänt värde som kan ha betydelse för 
spridning och/eller som livsmiljö

*Ytor som ej ingår som objekt i naturvårdsprogram

Underlag Information Källa

Naturvårdsprogram Naturvärdesklass Bjuvs kommun

Artportalen Naturvårdsarter** SLU

Ädellövtträd 
Naturvärdesträd Länsstyrelsen i 

Skåne

Jordbruksblock Betesmarker Jordbruksverket

Natura 2000 Formellt skyddad mark Naturvårdsverket

Naturreservat Formellt skyddad mark Naturvårdsverket

Biotopskydd Formellt skyddad mark Skogsstyrelsen 

Riksintresse naturvård Formellt skyddad mark Naturvårdsverket

Ortofoto Grönytor Bjuvs kommun

Nationella marktäckedata Skogsmarker Naturvårdsverket 

Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

**Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom naturvården. 
I utdraget från artportalen har arter som är fridlysta, rödlistade, ingår i åtgärdsprogram för arter och 
naturtyper (ÅGP) eller är omfattas av Natura 2000 ingått. Endast häckande fåglar har tagits med i 
urvalet. Observationer av naturvårdsarter har normaliserats i metoden genom att det inom en yta på 
50x50 meter endast registreras en observation av varje unik art. 

Osäkerheter 

Datan över ädellövträd från Länsstyrelsen i Skåne som ligger till 
grund för urvalet av naturvärdesträd är bristfällig. Karteringen 
är stickprovsartad kring sedan tidigare kända hotspots. Det är 
sannolikt att det finns flera naturvärdesträd i kommunen. 
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Flödesreglering

Kapacitet Kriterium för flödesreglering 

Hög kapacitet – 3 
Vattendrag och sjöar
Grönytor i dämningsområden*
Våtmarken Fälleberga

Medelkapacitet – 2 
Våtmarker
Trädbärande marker på jordarter med hög och medelhög 
genomsläpplighet 

Viss kapacitet – 1 

Övriga grönytor på jordarter med hög och medelhög 
genomsläpplighet
Våtängen Ekeby
Våtmarker märkta ej aktuella

*Dämningsområden kan förstås som sänkor i landskapet som kan hindra eller fördröja avrinningen 
nedströms. 

Underlag Information Källa

Ytavrinningsanalys Vegeå Dämningsområden Bjuvs kommun

Nationella marktäckedata Grönytor Naturvårdsverket 

Jordartskartan 1:25000-1:10000 Jordarter SGU

Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

Jordbruksblock Betesmarker och våtmarker Jordbruksverket

Våtmarksinventering Våtmarker Länsstyrelsen i Skåne

Ytor inom tätorterna har exkluderats ur kartan då det inte är 
önskvärt att använda tätorter som flödesutjämnande ytor. 

Våtmarken Fälleberga har givits hög kapacitet eftersom 
underlag visar att dess utformning ger goda förutsättningar för 
flödesreglering. Våtängen i Ekeby har endast givits viss kapacitet, 
trots att den ligger i ett dämningsområde. Våtängens lokalisering 
inom avrinningsområdet antyder att den inte tar emot några 
större mängder vatten, och därmed inte kan antas ha en särskilt 
flödesreglerande kapacitet.  

Osäkerheter 

Ingen höjddata har använts i analysen vilket begränsar resultaten. 
Ingen hänsyn har tagits till avrinningsområdes storlek eller 
markanvändning, därmed kan befintliga våtmarker och dammars 
unika kapacitet när det gäller flödesreglering inte bedömas. Det 
finns således ingen garanti att våtmarker har den flödesreglerande 
funktionen som antas i karteringen. 

Modellen som använts i ytavrinningsanalysen är inte 
dynamisk och tar inte hänsyn till avrinning när den identifierar 
dämningsområden. 
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Vattenrening

Kapacitet Kriterium för vattenrening 

Hög kapacitet – 3 
Grönytor i dämningsområden* på jordarter med hög och 
medelhöggenomsläpplighet
Våtmarken Fälleberga

Medelkapacitet – 2 
Våtmarker
Grönytor på jordarter med hög genomsläpplighet 

Viss kapacitet – 1 

Grönytor på jordarter med medelhög genomsläpplighet
Grönytor i dämningsområden med låg genomsläpplighet
Våtängen Ekeby
Våtmarker märkta ej aktuella 

*Dämningsområden kan förstås som sänkor i landskapet som kan hindra eller fördröja avrinningen nedströms. 

Underlag Information Källa

Ytavrinningsanalys Vegeå Dämningsområden Bjuvs kommun

Nationella marktäckedata Grönytor Naturvårdsverket 

Jordartskartan 1:25000-
1:10000 

Jordarter SGU

Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

Jordbruksblock Betesmarker och våtmarker Jordbruksverket

Våtmarksinventering Våtmarker Länsstyrelsen i Skåne

Då användningen av bekämpningsmedel ofta är utbredd på kyrkogårdar, 
vilket kan leda till att ytan bidrar till förorening snarare än rening, har dessa 
exkluderats i analysen. Även ytor inom tätorterna har exkluderats ur kartan 
då det inte är önskvärt att använda tätorter som vattenrenande ytor. 
Våtmarken Fälleberga har givits hög kapacitet eftersom underlag 
visar att dess utformning ger goda förutsättningar för flödesreglering. 
Våtängen i Ekeby har endast givits viss kapacitet, trots att den ligger i 
ett dämningsområde. Våtängens lokalisering inom avrinningsområdet 
antyder att den inte tar emot några större mängder vatten, och därmed 
inte kan antas ha en särskilt vattenrenande kapacitet.  

Osäkerheter

Det tas i metoden ingen hänsyn till dynamiken mellan grundvatten och 
ytvatten. Grundvattennivåer kan göra det omöjligt för ytvatten att infiltrera 
trots genomsläpplig jordart. 
Ingen höjddata har använts i analysen vilket begränsar resultaten. Ingen 
hänsyn har tagits till avrinningsområdes storlek eller markanvändning, 
därmed kan befintliga våtmarker och dammars unika kapacitet när det 
gäller vattenrening inte bedömas. Det finns således ingen garanti att 
våtmarker har den flödesreglerande funktionen som antas i karteringen. 
Modellen som använts i ytavrinningsanalysen är inte dynamisk och tar 
inte hänsyn till avrinning när den identifierar dämningsområden. 
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Matproduktion

Kapacitet Kriterium för matproduktion 

Hög kapacitet – 3 
Åkermark 
Betesmark

Medelkapacitet – 2  

Viss kapacitet – 1 
Grönytor inom bebyggt område (villaträdgårdar, koloniområden, 
parkmark) 

Underlag Information Källa

Jordbruksblock Åkermark Jordbruksverket

Nationella marktäckedata Grönytor Naturvårdsverket 

Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

Jordbruksmarken är en viktig resurs för matproduktion. Även 
betesmarker är viktiga då de håller djur som producerar mejeri- och 
köttprodukter. 

Att villaträdgårdar och koloniområden bedöms ha viss kapacitet för 
matproduktion betyder inte att det är så de brukas i dagsläget. 
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Jordmånsbildning

Kapacitet Kriterium för jordmånsbildning 

Hög kapacitet – 3 
Lövskog

Betesmark
Övriga grönytor

Medelkapacitet – 2 Barrskog
Långliggande vall 

Viss kapacitet – 1 

Negativ för mullbildning Hårdgjord yta

Underlag Information Källa

Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

Jordbruksblock
Betesmarker och långliggande 
vall

Jordbruksverket

Ortofoto Markanvändning Bjuvs kommun

Jordmånsbildningen är en process som i huvudsak beror på 
andra faktorer än de som ekosystemtjänster bidrar med. Bergart, 
hydrologi, klimat och kultivering är några exempel. Ekosystemen 
kan emellertid bidra till ökad bördighet genom mullbildning 
och syresättning av jorden. I karteringen har därför ytor med 
markanvändning som stimulerar jordmånsbildning värderats. 

Osäkerheter

Även åkerbruk kan i vissa fall stimulera jordmånsbildning och 
bördighet genom anpassat brukande, men sådana uppgifter har 
inte funnits att tillgå i projektet. Jordbrukets metoder för ökad 
bördighet med mineralgödsel ses inte som en ekosystemtjänst. 
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Pollinering

Kapacitet Kriterium för pollinering 

Hög kapacitet – 3 
Blommande gräsmarker i mosaikartat jordbrukslandskap
Övriga grönytor i mosaikartat jordbrukslandskap

Medelkapacitet – 2 

Blommande gräsmarker i jordbrukslandskap

Blommande gräsmarker inom tätorterna
Lövskog 
Övriga grönytor 

Viss kapacitet – 1 Villaträdgårdar

Underlag Information Källa

Nationella marktäckedata Grönytor Naturvårdsverket 

Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

Jordbruksblock Betesmarker och våtmarker Jordbruksverket

TUVA Ängs och betesmarker Jordbruksverket

Inventering parkkvaliteter Bjuv, 
Billesholm och Ekeby

Grönytor i tätorter Bjuvs kommun

Analys har gjorts av jordbruksmarkens brynmiljöer. Det 
mosaikartade jordbrukslandskapet har tagits fram genom att 
beräkna var i landskapet det finns höga koncentrationer av mindre 
jordbruksenheter. Bedömt goda födosöksområden för pollinerande 
insekter som ligger i det mosaikartade jordbrukslandskapet har 
tilldelats hög kapacitet. 
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Hälsa och rekreation

Poänggivande kriterium för hälsa och rekreation Poäng 

Riksintresse friluftsliv 1

Naturvårdsprogram 2016 1 

Landskapsbildsskydd 1

Vandringsleder 1

Intern kommunal inventering av områden värdefulla för 
rekreation

0,5

Övrig grönyta minst 1 ha 0,5

Kapacitet Summerad poäng hälsa och rekreation 

Hög kapacitet – 3 >2,5  

Medelkapacitet – 2 1,5–2 

Viss kapacitet – 1 0,5–1 

Underlag Information Källa

Nationella marktäckedata Grönytor Naturvårdsverket 

Riksintresse friluftsliv
Område av värde för 
rekreation

Naturvårdsverket

Naturvårdsprogram 2016
Område av värde för 
rekreation

Bjuvs kommun

Landskapsbildsskydd
Område av värde för 
rekreation

Länsstyrelsen i Skåne

ÖP06 Strövstig Bjuvs kommun

Skåneleden Vandringsled Länsstyrelsen i Skåne

Vandringsleder Vandringsled Länsstyrelsen i Skåne

Intern inventering av områden 
av värde för rekreation

Område av värde för 
rekreation

Bjuvs kommun

Osäkerheter 
Ingen analys gällande tillgänglighet för områden har gjorts. 
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Kultur och kunskap

Poänggivande kriterium för kultur och kunskap Poäng 
Naturvårdsprogram 2016 klass 1–2 3

Naturvårdsprogram 2016 klass 3 2

Länsstyrelsen kulturmiljöprogram 1

Kommunal bevarandeplan 1

Riksintresse kulturmiljö 1

Registrerade fornlämningar 1

Kulturalléer ÖP06 1

Intern kommunal inventering av områden värdefulla för 
kulturmiljön

1

Kyrkogårdar 1

Övriga grönytor 0,5

Kapacitet Summerad poäng kultur och kunskap 

Hög kapacitet – 3 >3 

Medelkapacitet – 2 2–2,5 
Viss kapacitet – 1 0,5–1,5 

Underlag Information Källa

Nationella marktäckedata (NMD) Grönytor Naturvårdsverket 
Fastighetskartan GSD Markanvänding Lantmäteriet

Riksintresse kulturmiljö
Område av värde för 
kulurmiljö

Riksantikvarieämbetet

Bevarandeplan
Område av värde för 
kulurmiljö

Bjuvs kommun

Naturvårdsprogram 2016
Område av värde för 
kulturmiljö

Bjuvs kommun

ÖP06 Kulturalléer Bjuvs kommun

Fornlämningar Registrerade fornlämningar Riksantikvarieämbetet

Jordbruksblock Åkermark Jordbruksverket

Ortofoto Kyrkogårdar Bjuvs kommun

Intern inventering av områden av 
värde för kulturmiljö

Område av värde för 
rekreation

Bjuvs kommun

Områden som är brukad åkermark har exkluderats ur 
kartan eftersom tillgängligheten att vistas i det storskaliga 
jordbrukslandskapet är begränsat. 

Osäkerheter 
Ingen analys gällande tillgänglighet för områden har gjorts. 



26

Vattenförsörjning 

Underlag Information Källa

ÖP06 Borror Bjuvs kommun

Fastighetskartan GSD Vattendrag och vattenytor Lantmäteriet

Vattenskyddsområde Vattenskyddsområde Länsstyrelsen i Skåne

VISS grundvatten Kemisk och kvantitativ status Vattenmyndigheterna

En översiktlig kartering av vattenförsörjning i kommunen har 
gjorts. Denna har dock inte värderats i egenskap ekosystemtjänst 
på grund av projektets begränsade omfattning och bristen på 
tillgängligt underlag.

Samlade värden för ekosystemtjänster

I en sammanfattande karta har samtliga ekosystemtjänster 
summerats för. Dessa har inte delats in i tre klasser, utan 
visualiseras istället i en graderad skala från viss kapacitet till hög 
kapacitet. 

GIS – leverans 

Samtliga shapefiler är i SWEREF99 1330. 
I leveransen ingår följande,
- MXD med samtliga lager (1 styck)
- Shape-filer för biologisk mångfald, flödesreglering,   
 vattenrening, matproduktion, mullbildning, pollinering,  
 hälsa och rekreation samt kultur och kunskap och samlade  
 värden för ekosystemtjänster (9 stycken)
- Shape-filer för hexagonkarteringen av biologisk mångfald,  
 flödesreglering, vattenrening, matproduktion, mullbildning,  
 pollinering, hälsa och rekreation samt kultur och kunskap  
 och samlade värden för ekosystemtjänster (9 stycken)
- Shapefil för fokus på tätorterna (1 stycken)
- Metadatablad för samtliga shapefiler (19 stycken)
- Bilaga flödesschema, illustrativa flödesscheman över   
 tillämpad metod för respektive ekosystemtjänst.
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Stödjande ekosystemtjänster
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Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en så kallad 
stödjande ekosystemtjänst och 
en förutsättning för flera andra 
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är 
exempelvis en förutsättning för effektiv 
pollinering och skadedjursreglering, den 
stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, 
förser oss med naturmediciner och 
förbättrar vattenrening. Biologisk 
mångfald påverkar alltså hur effektiva, eller 
produktiva, ekosystemen är (Hooper et al., 
2005; Isbell et al., 2011).
Biologisk mångfald är knuten till 
ekosystemens resiliens (Elmqvist 2003), 
det vill säga förmågan att återhämta sig 
efter förändringar och störningar, såväl 
naturliga som skapade av människan. 
Därmed är biologisk mångfald även en 
förutsättning för ekosystemens långsiktiga 
förmåga att producera ekosystemtjänster.

Bild: Nötkörvel, Ragnhild & Neil Crawford 2017

Kapaciteten för biologisk mångfald i Bjuvs 
kommun speglar betydelsen hos flera andra 
ekosystemtjänster, liksom de samlade 
värdena. Ibland är biologisk mångfald 
den viktiga resursen (t.ex. för kulturella 
tjänster och pollinering), ibland finns 
kapaciteten parallellt med andra tjänster 
(t.ex. vattenrening och flödesreglering).

Söderåsens delvis branta sydsluttning har 
en värdefull miljö med regional och delvis 
nationell betydelse för biologisk mångfald 
och de tjänster den ger. Det ganska nya 
naturreservatet Hallabäckens dalgång 
och övriga naturreservat är bevis på detta. 
Oskyddade miljöer längs sydsluttningen 
visar att det finns potential för ytterligare 
utveckling.

Flera områden med hög eller mycket 
hög kapacitet för biologisk mångfald är 
våtmarker eller områden där större antal 
rödlistade arter lever vilket ofta är häckande 
fåglar. 

Områden med en viss och medelhög 
kapacitet återspeglar en vardagsnatur 
som ofta bidrar med ekonomiska 
ekosystemtjänster till jordbruket i form av 
pollineringsresurser eller mullbildning, 
men också lokala rekreationsvärden (t.ex. 
små träddungar och grönområden).

Bjuv har två unika arter att stoltsera med. 
Växten nötkörvel (se bild till vänster) 
och svampen rosettskinn är ytterst 
sällsynta i hela landet och kan ses som 
ansvarsarter för Bjuv att vårda för att 
säkra nationell överlevnad. Båda arterna 
lever i naturreservat längs Söderåsens 
sydsluttning i Bjuv.
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Jordmånsbildning

Mullbildning, som är en del i processen för 
jordmånsbildning, är en viktig tjänst för att 
öka bördigheten på en mark. Bördigheten 
har ett ekonomiskt värde för produktion av 
råvaror. Att öka bördigheten genom ökad 
mullbildning kan på kort sikt innebära en 
extensiv markanvändning med ett lägre 
råvaruuttag men på längre sikt bevara en 
hög avkastning. 

Även med intensiva jordbruksmetoder kan 
mullbildning stimuleras genom växelbruk 
och nyttjande av stallgödsel. Det finns dock 
inga tillgängliga data för att värdera detta 
på kommunal nivå.

Generaliserat visar kartläggningen hur 
extensiv markanvändning (t.ex. småskaliga 
jordbruket öster om Billesholm) kan 
värdesättas som en resurs. 

Tätorternas utbredning utraderar 
såväl mullbildning som en rad andra 
ekosystemtjänster. Detta kan ses som 
en skuld i form av minskad resiliens 
och kapacitet att leverera gratis tjänster. 
Åkermark har i regel en låg mullhalt. Där 
är behovet som störst, och mullbildningen 

kan endast påverkas genom aktiva insatser. 
Den viktigaste insatsen för mullbildning i 
åkermark är växtföljd med vall, men även 
gödsling med stallgödsel, halmåterföring 
och odling av fånggrödor. I lövskogar och 
permanenta gräsmarker ökar mullhalten 
stadigt och bidrar till en långsiktigt 
förhöjd bördighet och kolinlagring. 
Även barrskogen på stora delar av 
Söderåsen bidrar till kolinlagring, men 
granplanteringarnas försurande inverkan 
försämrar bördigheten, och mullen ersätts 
med lågnedbruten förna, så kallad ”mår”.

Åkermarkens låga mullbildningskapacitet 
är en brist som behöver kompenseras 
för att säkerställa en hållbar 
livsmedelsförsörjning. Granplanteringarna 
på Söderåsen har en negativ eller neutral 
inverkan på många ekosystemtjänster, 
däribland mullbildning. Deras försämrande 
av bördigheten är ett slöseri med näringsrik 
skogsjord. I skogen finns en stor potential 
vid ändrade trädslagsval. På kommunal 
åkermark så skulle krav kunna ställas 
på hållbara brukningsmetoder som inte 
utarmar mullhalten.

Bild: Ekologigruppen 2019
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Kulturella ekosystemtjänster
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Rekreation och hälsa

Vårt välmående påverkas av omgivande 
natur och många av våra mest älskade 
rekreativa aktiviteter är beroende av 
högklassiga och tillgängliga naturområden. 
Naturmiljöer har en positiv inverkan på 
vår mentala hälsa. Forskning visar att 
stress minskar vid vistelse i olika slags 
naturmiljöer (Collado et al. 2017). Positiva 
hälsoeffekter har också kunnat påvisas vid 
passivt betraktande av natur och grönska 
genom fönster (Ulrich, 1984). 

Tätortsnära naturområden är ofta platser 
för sociala aktiviteter där möten uppstår 
och där en stark lokal identitet skapas. 
Även om värdesättning av kulturella 
ekosystemtjänster kan vara subjektivt och 
knepigt, är det ändå viktigt att identifiera 
områden som vårt sociala liv bygger på. I 
denna utredning har fokus för kulturella 
ekosystemtjänster legat på kartläggning av 
rekreativa och kulturellt anmärkningsvärda 
miljöer.

Bild: Mölledammarna, Bjuvs kommun

Bjuv har en rikedom av rekreativa 
naturmiljöer . De största värdena finns 
i nordöstra delen av kommunen, vid 
foten av Söderåsen. Här finns Åvarps 
fälad, en kärnområde för den biologiska 
mångfalden, men också en pittoresk 
och tillgänglig  miljö för en längre 
helgpromenad eller picknik. I området 
ligger också Hallabäckens dalgång med 
dramatiska branta slänter och mäktiga 
ädellövskogar som dock inte har samma 
tillgänglighet. Området har en regional 
dragningskraft på invånare i skogsfattiga 
kustkommuner.

Vegeån utgör ett naturligt rekreationsstråk 
för motionerande och bjuder på vårfiske i 
april-maj efter havsöring. 

Mölledammarna är ett äldre 
lövskogsområde och ett utflyktsmål 
året runt, inte minst när isarna bär för 
skridskoåkning. Här finns det ett väl 
utvecklat nät av stigar med vindskydd och 
grillplatser. 

I jordbrukslandskapet finns en tydlig brist 
på vardagsnatur, det vill säga områden med 
viss och medelkapacitet för rekreation. 
Vardagsnatur levererar de viktigaste 
ekosystemtjänsterna för Bjuvs invånare. 
Områden med hög kapacitet för rekreation 
överlappar områden med hög kapacitet för 
biologisk mångfald. Dessa områden är små 
och relativt isolerade i kommunen.

Kulturella ekosystemtjänster
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Kultur och landskap 

Ekosystemtjänsten kultur och kunskap 
syftar på de egenskaper hos naturen som 
bidrar till kulturarv, lokal identitet och 
lärande. Det kan vara kulturlandskap och 
miljöer som har en identitet kopplat till 
platsens historia och tidigare funktion. 
Äldre alléer, gårdsmiljöer och betesmarker 
liksom koloniträdgårdar är alla exempel på 
biologiska miljöer som är både kulturarv 
och utflyktsmål.

Bjuvs kommun har en industriell 
historia som syns i landskapet. Från 
gruvsamhälle med kolbrytning och lera till 
ett brukssamhälle med keramikfabriken 

i Skromberga, Fruktindustrin som blev 
Findus och Höganäs Bjuf AB. 

Wrams Gunnarstorps gods och Gedsholms 
säteri är tydliga landmärken med sina 
trädalléer och imponerande trädgårdar 
vilket också bidrar till den lokala identiteten 
i Bjuv. 

Det finns mycket potential i att lyfta 
historiska spår och platser till en källa av 
stolthet och identitet. En sammanvävning 
av kultur och natur kan resultera i unika 
besöksmål och pedagogiska möjligheter. 

Bild: Billesholm folkets park, Bjuvs kommun
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Reglerande ekosystemtjänster
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Pollinering 

Två tredjedelar av Sveriges grödor är 
beroende av pollinering (Klein m.fl., 
2007), det vill säga att pollen förs från en 
växtindivid till en annan, för att befruktning 
skall ske. Pollinering säkrar inte bara 
att det blir skörd, en väl fungerande 
pollinering medför även att frukten/
fröet får bättre kvalitet och blir större och 
mer regelbunden till formen. Skåne är ett 
utpräglat jordbrukslandskap, och den mest 
utbredda insektspollinerade grödan är raps 
(Centrum för miljö- och klimatforskning, 
Lunds universitet, 2013).

I Sverige är det framförallt insekter som 
fungerar som pollinatörer. Bland insekterna 
är det främst bin och humlor som står för 
pollineringen, men även blomflugor, fjärilar 
och en rad andra insektsgrupper är också 
betydelsefulla. I Skåne är humlor viktiga 
som pollinatörer (Centrum för miljö- och 
klimatforskning, Lunds universitet, 2013).

Viktigt för alla pollinerare är att deras 
livsmiljöer innehåller strukturer som 
tillgodoser behovet av bra boplatser och 
goda födosöksområden. Sådana miljöer/
strukturer kan vara ängs- och hagmarker, 
blommande trädgårdar, gamla träd med 
håligheter, brynmiljöer eller småbiotoper i 
jordbrukslandskapet med mera.
Pollinering behövs även i skogslandskapet, 
exempelvis för pollinering av blåbär. I 
skogar med längre kontinuitet finns ofta 
både boplatser och födosöksområden för 
pollinerare. 

Bild: Storfläckig pärlemorfjäril, Ekologigruppen 2019

Analysen visar att pollineringsresurser 
är ojämnt fördelade över kommunen. 
Mönstret liknar flera andra kartor, 
där intensiv jordbruksmark och 
barrplanteringar inte bidrar. Ekonomiskt 
är förstås åkermark den viktigaste 
mottagaren av gratis pollinering, framförallt 
vallfröodling, bärodling och rapsodling. 
Småskalig, mosaikartad jordbruksmark har 
betydligt bättre förutsättningar att kunna 
utnyttja gratis pollinering. 

Avvägningen mellan storskaliga 
jordbruksenheters rationalitet och de 
småskaliga enheternas gratis utnyttjande 
av pollinering, skadedjursreglering och 
mullbildning är inte given. Analysen av 
ekosystemtjänster synliggör betydelsen av 
livsmiljöer för pollinatörerna. 

Slättbygden som tar vid i kommunens 
västra och norra delar har 
högproducerande jordar med stora 
rationella åkerblock. Dessa delar av 
kommunen har en identifierad brist 
på pollinatörer. Bristen är hypotetisk: 
den beror på val av gröda och om 
jordbrukaren kompenserar för bristen på 
ekosystemtjänster med aktiva insatser som 
blomsterremsor, trädeszoner eller ekologisk 
produktion.

Bjuvs historia som innovativ 
råvaruförädlare av olika grönsaker 
påminner om den potential som 
”nya”, pollinerade grödor som linser, 
kidneybönor, bovete, quinoa, hampa, 
alfalfa eller åkerböna skulle kunna ha i ett 
hållbart odlingssystem. Skyddszoner mot 
vattendrag och utökade kantzoner vid t.ex. 
märgelgravar och andra odlingshinder 
är platser varifrån gratis pollinering kan 
levereras. 
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Flödesreglering

Naturområden är också viktiga för att 
reglera vattenflöden. Flödesreglering 
handlar om att fördröja nederbördens 
framfart genom landskapet för att minska 
flödestopparna i vattendrag och sjöar vid 
stora nederbördsmängder. Grönområden 
bromsar också upp och fördröjer 
vattenflöden, vilket möjliggör infiltration till 
grundvattnet. Tjänsten medför att risken för 
översvämning och erosionsskador minskar, 
samt att mindre mängd föroreningar och 
sediment transporteras ut i vattendrag, 
sjöar och hav. Alla grönområden bidrar 
i viss mån till flödesreglering genom att 
de tar upp vatten genom bladverket och 
rotsystemen som sedan avdunstar och 
därmed försvinner från markytan.  

Utöver grönområden utgör lågpunkter, 
sjöar, naturligt meandrande och orensade 

vattendrag samt icke utdikade våtmarker 
viktiga strukturer för flödesreglering. För att 
vattendrag, sjöar och våtmarker ska kunna 
ha en reglerande funktion kan de inte vara 
vara överfulla.

Flödesregleringen i Bjuvs kommun är 
idag bristfällig till följd av många års 
utdikande av våtmarker och rätande av 
vattendrag. På kartan framgår att områdena 
med hög kapacitet för flödesreglering 
nästan uteslutande är i anslutning till 
öppna vattendrag. Detta innebär en 
större känslighet för översvämningar i 
kommunen. Viktigt att komma ihåg att 
bedömd kapacitet inte tar hänsyn till 
behovet av flödesreglering i området.  

Bild: Ekologigruppen 2019
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Vattenrening 

Naturen bidrar med ekosystemtjänsten 
vattenrening genom vegetationens och 
organismernas upptag av näringsämnen 
och nedbrytning av föroreningar. På så 
sätt kan övergödning och föroreningar av 
våra vattenmiljöer förhindras. Vattenrening 
sker på de flesta naturmarker, men vissa 
marker, t.ex. våtmarker och naturområden 
på genomsläppligt material, har större 
betydelse för tjänsten. Rening av utsläpp 
kan även ske i våra sjöar och vattendrag. 
Det är dock av stor vikt att utsläpp renas 
innan de når vattenmiljöer eftersom deras 
buffertförmåga redan är ianspråktagen av 

den naturliga bakgrundsbelastningen och 
av tidigare och pågående utsläpp.

Det finns få områden med hög kapacitet 
för vattenrening inom kommunen. 
Kapaciteten för vattenrening av exempelvis 
näringsämnen är starkt kopplat till 
belastning. Då man i analysen inte har tagit 
hänsyn till avrinningsområdes storlek eller 
markanvändning inom avrinningsområde 
har man inte kunnat bedöma befintliga 
våtmarker och dammars kapacitet när det 
gäller rening. 

 

Bild: Ekologigruppen 2019
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Försörjande ekosystemtjänster
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Matproduktion

Ekosystemen ger oss förutsättningar att 
producera mat. Den största mängden 
kommer från jordbruk i form av grödor, 
kött och mjölk. Vi får också mat från sjöar 
och hav i form av bland annat fisk, musslor 
och räkor, och från skogen i form av vilt, 
fågel, svamp och bär. Även småskalig 
odling för privat konsumtion ger ett bidrag. 

Skalan och variationen i jordbruket är 
viktigt för den biologiska mångfalden, en 
stor monokultur kan vara en svårnavigerad 
öken för flera organismer medan ett 
småbrutet jordbrukslandskap vara mycket 
mer hanterbar. Ett mosaikartad landskap 
har en ökad antal brynzoner, som fungerar 
som livsmiljöer och spridningskorridorer, 
och kan även bidra till reglerande tjänster 
som pollinering och reglering av skadedjur. 
Dessutom ger ett sådant landskap bättre 
möjligheter för rekreation!

I ett framtidsperspektiv, med behov 
av minskade transporter och större 
konkurrens om våra tillgångar blir 

matproduktion allt viktigare. Tätortsnära 
lantbrukare kan bidra till turism och 
undervisning genom till exempel 
gårdsbutiker eller genom att fungera som 
visningsgårdar. 

Matproduktion är ekosystemtjänsten 
med störst utbredning i Bjuvs kommun. 
Den höga avkastningen av de Skånska 
matjordarna gör att matproduktionen i 
Bjuv är av nationell signifikans. Med ett 
stort fokus på matproduktion måste extra 
hänsyn tas att det inte sker på bekostnad 
av för många andra ekosystemtjänster. 
Biologisk mångfald, rekreation och 
pollinering är tjänster som är känsliga för 
ett storskaligt och enformigt jordbruk.

Företagsklustret Food Valley of Bjuv 
med inriktningen mot cirkulär hållbar 
livsmedelsproduktion och kommunens 
historia som innovativ råvaruförädlare 
gör att Bjuv har en stor möjlighet att 
vara en banbrytare när det gäller hållbar 
matproduktion. 

Bild: Rapsblommor, Ekologigruppen 2019

Försörjande ekosystemtjänster
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Avslut
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Förslag till nästa steg

Denna kartläggning är en översiktlig 
och grundläggande uppskattning av 
ekosystemtjänsternas utbredning i Bjuvs 
kommun och kartläggningen gör ingen 
värdering eller prioritetsordning mellan 
de olika tjänsterna. Ett nästa steg skulle 
kunna vara att komplettera detta arbete 
med en behovs- och bristanalys utifrån 
kommunens egna mål och visioner. 

Det finns en möjlighet att stärka den 
biologiska mångfalden i det storskaliga 
jordbrukslandskapet med ett välutvecklad 
nätverk av korridorer som kopplar ihop 
befintliga värdekärnor är också bra för 
nästan alla andra ekosystemtjänster. 
Möjligheten att kunna förflytta sig utan 
problem i en grön miljö är en vilja som vi 
och de flesta organismer har ihop. 

Vardagsnaturen är en bristvara i Bjuv 
och det finns potential att tillföra stråk 
i jordbrukslandskapet vilket skulle ge 
synergieffekter av ekosystemtjänster och 
ha ett samhällsekonomiskt värde. 
En sammanbindning av de biologiska 
värdekärnorna i Bjuv längs Söderåsens 
sydsluttning exempelvis mellan Wrams 
Gunnarstorp och Hallabäcken skulle också 
ge synergieffekter. Det skulle innebära 
utvecklingsmöjligheter för svårspridda, 
nationellt hotade arter såväl som utveckling 
av rekreationsvärden. Sammanbindning 
kan ske med hjälp av t.ex. markförvärv, 
naturvårdsavtal eller reservatsbildningar.

Bjuvs kommun är en viktig pusselbit för att 
länka ihop landskapet på en större skala för 
att stärka ekosystemtjänster i hela regionen. 
De höga naturvärden vid Söderåsen och 
potentiella stråk längs med vattendragen 

kan länka ihop landskapet i ett regionalt 
perspektiv. Detta gäller inte bara för 
biologisk mångfald, utan också för ett rad 
andra tjänster. 

Det finns potential att stärka kapaciteten 
i vattentjänsterna genom ett 
kommunövergripande planeringsarbete. 
Vegeåns respektive Rååns vattenråd är 
befintliga samarbeten mellan flera parter 
med kunskap om vattendragen som är 
värdefull inför framtida utvecklingsarbete. 

En stor del av grönområdenas kulturella 
betydelse för lokalbefolkningen kan inte 
fångas upp med en kartbaserad fjärranalys. 
Framtida djupdykningar i kulturella 
ekosystemtjänster kan ta hjälp av intervjuer 
och enkäter i sina försök att få en tydligare 
bild av kulturella ekosystemtjänster och 
utvecklingspotential.  

För att kunna arbeta med utveckling 
och förslag på åtgärder i och intill 
tätorterna behövs mer detaljerade 
analyser kring bland annat tillgänglighet, 
upplevelsevärden och biologisk mångfald.

Bjuv är jordbrukskommun med 
Sveriges bästa matjord och är viktig i ett 
nationellt perspektiv för matproduktion. 
Kommunens status och rykte som en 
innovativ råvaruförädlare är värt att bevara 
och bygga vidare på. Att marknadsföra 
Bjuv som en hållbar mat-nod och att 
engagera lokalbefolkning kring framtidens 
matproduktion kan på lång sikt även lyfta 
andra ekosystemtjänster i kommunen.
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Några inledande ord

Gräsytor utgör ett av de största elementen 
inom grönyteförvaltningen, vilket 
även stämmer överens med hur Bjuvs 
kommuns grönyteförvaltning ser ut. En 
eventuell förändring av kommunens 
gräsyteskötsel kan med andra ord leda 
till stora konsekvenser för kommunens 
grönyteförvaltning som helhet. Kan 
kommunens gräsyteskötsel ställas om? Kan 
kommunens grönyteförvaltningen bli mer 
hållbar? 

Syftet med detta dokument är bidra till 
en diskussion kring vilka aspekter som 
skall vara bärande och värderas utifrån 
vid en eventuell omställning, samt hur en 
eventuell omställning kan anses tillräcklig 
eller ej. En sådan diskussion skulle kunna 
ge bättre inblick i problematiken kring 
hållbar utveckling och Bjuvs kommuns 
vision 2030 gällande kommunens 
grönyteförvaltning, samt ge stöd för 
framtida argumentation för utveckling av 
skötselmetoder och parkmiljöer i Bjuvs 
kommun. 

Kort om gräsytor
Samtidigt som gräsytor är uppskattade 
och önskvärda element i parker och 
grönområden kan de, som i en del 
fall i Bjuvs kommun, dominera och 
samtidigt alienera möjligheter för flera 
kvaliteter i samma yta. I vissa parker och 
grönområden finns enbart stora gräsytor 
som inte används. I dessa områden är 
gräsytorna tomma men underhålls ständigt 
genom gräsklippning. I en rapport av 
Ignatieva, M. (2017) framhålls som en av 
de viktigaste slutsatserna att människor 
vill ha annat än enformiga gräsmattor. 
Vidare menar Ignatieva (2017) att det är 
de ansvariga för skötseln som i en del fall 
tycks se olika element och objekt (såsom 

Växande behov – 
vikten av planer och processer   

En av tätorternas viktigaste utmaningar, 
för att nå hållbarhet, består i att ta sig an 
de ekologiska och sociala systemen. Den 
kommunala parkförvaltningen står 
som garant för att de gröna områdena 
förvaltas och utvecklas så att de sociala 
och ekologiska systemen ges rätt 
förutsättningar samtidigt som driften 
sköts på ett ekonomiskt effektivt sätt. 

Sedan slutet av 1980-talet har utveckling av 
parker inte varit högst upp på agendan för 
de svenska parkförvaltningarna eftersom 
stora resurser har lagts på organisatoriska 
förändringar och effektivisering. Trenden 
med decentraliserade organisationer 
och aktörer styrda genom mål- och 
resultatstyrning innebär att statiska normer 
i en del fall minskar möjligheterna att 
utveckla tätorternas gröna miljöer så nyttan 
med ekosystemtjänsterna tas till vara. Ett 
minskat anslag till driftsbudget gör att 
grönyteförvaltningen måste effektiviseras 
ytterligare. 

träd, buskar, bänkar, stolar, mm) som 
hinder och som tas bort för att ersättas 
med gräsytor. Detta görs även när invånare 
vill ha dessa element och objekt och som 
i förlängningen kan generera ytterligare 
kvaliteter. 

Noterbart är att det finns stor potential 
att genom mer hållbara, resurssparande 
och kostnadseffektiva metoder utveckla 
fler kvaliteter med sociala, ekologiska 
och ekonomiska värden i kommunens 
grönstruktur. Det kan bland annat 
åstadkommas genom att göra en översyn 
av kommunens gräsytor. 
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Sammantaget kan givetvis detta ses 
som ett dilemma, där å ena sidan 
parkdriften får minskad budget med 
stort effektiviseringstryck som följd och 
å andra sidan ökat krav om utveckling 
av parker och grönytor för att säkerställa 
ekologiska, sociala och bruksmässiga 
värden. Till följd av detta dilemma tycks 
det vara tämligen lätt att identifiera olika 
behov för förändringar. I denna text nämns 
två behov som har väsentlig betydelse för 
grönyteförvaltning. 

För det första finns ett växande behov 
av långsiktig planering och strategier. 
Ett växande behov som kommer att öka 
i framtiden. Planering och strategier för 
en mer hållbar grönyteförvaltning berör 
flera kunskapsfält och kan liknas vid 
en process där politiska, ekonomiska, 
sociala och ekologiska värden samordnas 
genom sektorsövergripande samarbeten. 
För det andra understödjer kanske inte 
grönyteförvaltningars organisatoriska 
strukturer naturens processer och mönster 
vilket leder till att naturens föränderlighet 
inte matchas. Utmaningen med att 
effektivisera verksamheten samtidigt som 
parkerna och grönytorna utvecklas bör inte 
enbart hanteras genom organisatoriska 
förändringar. Behovet ligger snarare i 
att utveckla de organisatoriska rollerna 
och processerna. Eftersom det är de 
organisatoriska rollerna och processerna 
som understödjer de organisatoriska 
strukturerna ligger här en avgörande nyckel 
för att kunna matcha grönyteförvaltningen 
med naturens föränderlighet. 

Ovan nämnda dilemma och identifierade 
behov kan samlas inom begreppet hållbar 

grönyteskötsel. Ett begrepp som fångar det 
intrikata samspelet mellan olika aspekter 
likt ekonomiska, sociala och ekologiska 
samtidigt som prioriteringsordningen 
dem emellan framarbetas genom olika 
processer.  

Samtidigt som processerna framhävs ovan 
bör inte behovet av planer och program 
förminskas eftersom de kan verka som 
brobyggare och öka förståelsen både 
inom organisationen och organisationens 
omvärld. Om organisationen har som 
mål, (om vision 2030 tolkas som ett 
led mot hållbar grönyteskötsel), att nå 
långsiktigt hållbara parkmiljöer krävs 
organisationsgemensamma mål och 
strategier som når organisationens 
operativa verksamhet – kommunens 
grönyteförvaltning. Utan målsättningar 
och strategier är det svårt att motivera vilka 
värden som är prioriterade. Nackdelen med 
att inte ha några beslut om målsättningar 
och långsiktig planering inom 
grönyteförvaltningen är att fokus enbart 
läggs på den operativa verksamheten, vilket 
i sin tur kan leda till att grönytorna enbart 
blir underhållna och i förlängningen tappar 
i kvalitet till följd av utebliven utveckling. 
Tendensen i nyss nämnda situation blir 
snarare att det är skötselåtgärden som 
blir målet och/eller målet om en effektiv 
verksamhet och inte målet om en hållbar 
grönyteskötsel, vilket kan resultera i låg 
avkastning för ekosystemtjänster.  
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Att välja rätt för att bli hållbar   

Om frågan ännu inte har väckts, för dem 
som läser denna text, ställs den här och nu 
– vilka värden och vilka områden skall 
prioriteras? 

En rak fråga kan tyckas men som kräver 
ett mångbottnat svar. Sett ur enbart 
ett ekologiskt perspektiv finns många 
olika sorters biologisk mångfald men 
kanske ingen som är den ”rätta”. Det är 
just mångfalden som är det centrala. 
Mångfalden av olika typer av biodiversitet 
och mångfalden av områden. I grund 
och botten är det upp till politiker och 
tjänstemän att välja vilken mångfald som 
skall prioriteras. 

Det finns potentiella risker med att göra 
val gällande vilken typ av biodiversitet 
som skall främjas, vilket även gäller för 
specifika områden. Risken med att välja en 
typ av mångfald eller specifika områden 
för främjande av biologisk mångfald är att 
det kan leda till schablonartade modeller 
och åtgärder inom skötselplanering och 
skötselutförande. Något som i sin tur kan 
leda till lokalt ökad biologisk mångfald men 
sett till ett större sammanhang minska 
den. Dessutom kan även uppfattningen 
och förståelsen av vad biologisk mångfald 
är knytas an till dessa schablonmässiga 
skötselmetoder. 

För att exemplifiera; biologisk mångfald 
kan främjas genom höggrässkötsel och 
slaghackning. Det vore problematiskt om 
den typen av skötselprodukt och åtgärd 
blir symptomatisk med biologisk mångfald 
som den enskilt viktigaste och enda åtgärd 
som kan utföras. Liknande synsätt kring 
schablonmässiga lösningar kan och bör 

givetvis undvikas sett ur ett socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

Utbildningsinsatser för djupare förståelse 
lyfts gärna fram i detta sammanhang 
som en lämplig väg att ta. Tanken är att 
detta skall generera en grönyteförvaltning 
som är platsspecifik. Det finns dock fler 
principer som bör tas i beaktande för att 
grönyteskötseln skall kunna anses som 
hållbar. Principerna återges nedan enligt 
Randrup, T.B. & Östberg, J. (2017) 

- En hållbar parkförvaltningen bedrivs  
 platsspecifikt. Skötseln skall an-
 passas till de ekologiska, ekonomiska 
 och sociala ramar som omgärdar en 
 specifik plats. 
- En hållbar parkförvaltningen bedrivs  
 långsiktigt. Sett ur ett längre tids-
 perspektiv är betydelsen av en 
 konkret kortsiktig lösning inte att 
 föredra utan skötseln baseras på en
 vision (vari design, anläggning och
 drift vägs samman) för området.
- En hållbar parkförvaltningen an- 
 passas till naturens processer och 
 mönster. 
- En hållbar parkförvaltningen är 
 dynamisk. Organiseringen av, men 
 även skötseln i sig, kan utvecklas och 
 förändras i takt med naturens för-
 änderlighet samt funktionalitet för att 
 främja ekosystemtjänster.
- En hållbar parkförvaltningen är 
 inkluderande gentemot organisa-
 tionens omvärld. Medborgare bör ges  
 möjlighet att vara med och påverka 
 grönyteskötseln. 
- En hållbar parkförvaltnings ansvars-
 område gäller mångfunktionella 
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 ytor. Skötseln skall anpassas till och  
 samtidigt främja olika användning av 
 ytor.

Principerna ovan bör ses som, enligt 
Randrup & Östberg (2017), ledande i 
processen mot en hållbar grönyteskötsel 
utifrån ekologiska, ekonomiska och 
sociala värden. Därtill framhävs behovet 
av målsättning, politiska ambitioner och 
professionellt utbildad personal.

Hållbar gräsyteskötsel  

Eftersom detta dokument föranleddes 
av ett uppdrag om att undersöka en 
eventuell omställning av kommunens 
gräsyteskötsel vore det lämpligt att göra 
ett nedslag i vad hållbarhet innebär för 
gräsytor. Givetvis bör först och främst 
ovanstående text och principer tas i 
beaktande men följs Randrup & Östberg 
(2017) text om hållbar grönyteskötsel kan 
hållbara gräsytor definieras övergripande 
enligt följande: ”Hållbarhet gällande 
gräsytor är att kortklippt gräs endast 
finns på de platser där detta krävs i 
relation till kulturhistorien och/eller hur 
ytorna utnyttjas av brukarna. På övriga 
platser finns långgräs/äng eller annan 
vegetation.”  (Randrup & Östberg 2017, s. 
20). 

I deras text om hållbar grönyteskötsel går 
Randrup & Östberg (2017) ett steg längre 
och konkretiserar i sin beskrivning om vad 
hållbara gräsytor är, vilket inte kommer 
att belysas i detta dokument. Det centrala 
ligger i innebörden av ovanstående 
citat. Appliceras även principerna i en 

process mot hållbar grönyteskötsel utifrån 
ekologiska, ekonomiska och sociala värden 
skapas förhoppningsvis ett underlag för 
vidare diskussioner.

Hur möter Bjuv framtiden?  

Avslutningsvis bör man ställa sig frågande 
till relevansen i ovanstående text samt även 
till frågorna som föranlett dokumentet. Skall 
Bjuv förändra gräsyteskötseln och vilka 
aspekter skall vara bärande vid en eventuell 
omställning? Är det viktigt för Bjuv?

Nedan presenteras några nyckeltal gällande 
mängden gräsytor:

Bjuv har ungefär 160 hektar gräsytor varav 
120 hektar utgörs av kortklippta gräsytor. 
Det kan jämföras med Klippans 87 hektar 
gräsytor (inklusive långgräs/äng) och 
Svalövs 37 hektar gräsytor. 
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Foto: Folketshusparken, augusti 2019, Bjuv
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Foto: Billesholmsskogen, April 2019, Billesholm
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Underlag och analyser 
som tydliggör 
konsekvenser av förslag 
och alternativa lösningar

Kunskap och analyser 
för att möjliggöra 
avvägningar

Generell kunskap om 
egenskaper och värden, 
kartläggning av all känd 
kunskap.

T.ex. kartläggningar, biotopkartor, 
naturinventering, sociotopkartor, 
områdesskydd, riksintressen, sky-
fallskarteringar, strategier och 
program mm.

T.ex. ekosystemanalyser, utrednin-
gar för gröna samband, landskap-
sanalyser mm.

T.ex. konsekvensutredningar, 
värderningar av ekosystemtjänster  
mm.

Under planeringsprocessens gång finns olika typer av underlag. I början av processen är generella kunskap-
sunderlag som kartläggningar och inventeringar viktiga. Allteftersom planeringsprocessen utvecklas behövs 
mer riktade underlag, utredningar och analyser. I samband med avvägningar behövs tydliga beslutsunderlag 
med konsekvensbeskrivningar av alternativ. Både planeringsunderlaget och kunskapsunderlaget ingår i 
beslutsunderlaget. Källa: Boverket (Text och figur efter Boverkets förlaga “Underlagstrappan” - figur något 
modifierad i färg).

Kunskapsunderlag

Planeringsunderlag

Beslutsunderlag

Kunskapsunderlag

Detta PM utgör ett underlag till kommande 
grönstrukturplan men även ett underlag 
för den översiktliga planeringen. I 
detta kunskapsunderlag presenteras 
inventeringar som kan ligga till grund för 
en mer samlad bild av grönstrukturen i 
tätorterna. Boverkets underlagstrappa, se 
figur nedan, visar på var förevarande PM 
(kunskapsunderlag) har sitt sammanhang. 
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Sammanfattning

Forskare knutna till Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har tagit 
fram åtta parkkaraktärer och utvecklat 
dessa som redskap för analys av 
utveckling av grönstruktur och de gröna 
miljöernas betydelse för folkhälsan. 
Statens folkhälsoinstitut kallar dessa åtta 
kvaliteter för upplevelsekvaliteter. De åtta 
karaktärerna och upplevelsekvaliteterna 
som beskriver vad som upplevs som 
positivt i parkmiljöerna är (1) Rofylldhet, 
(2) Vildhet, (3) Artrikedom, (4) Rymd, (5) 
Allmänningen, (6) Lustgården, (7) Centrum/
Fest, samt (8) Kulturen. 

Med stöd och utgångspunkt i beprövade 
metoder har inventering och värdering 
gjorts avseende kommunalt ägd 
grönstruktur. Fältstudier i den kommunalt 
ägda grönstrukturen samt analys av 
densamma genom GIS har legat till grund 
för genomförandet. 

Genom att studera upplevelsekvaliteterna 
i Bjuv är det bland annat möjligt att 
utläsa att det inte finns fler än sex 
upplevelsekvaliteter som mest i en och 
samma avgränsade yta. Ett par av de större 
områdena innehåller flertalet av de åtta 
upplevelsekvaliteterna. Eftersträvansvärt, 
för en enskild yta, är att ha så många 
upplevelsekvaliteterna som möjligt. Detta 
innebär att det i de flesta grönområdena 
finns mycket att tillföra i form av 
resterande upplevelsekvaliteter och eller 
förstärka befintliga. Generella förslag till 

förbättringsåtgärder lämnas.
Kartorna, sidan sju, visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns inom 
enskilda ytor. Kartorna på sidan åtta 
illustrerar platsbunden karaktärstäthet, 
det vill säga hur hög täthet av 
upplevelsekvaliteter det är på en specifik 
plats. Det är viktigt att betona att det i en 
högre täthet samtidigt finns ett större 
utbud av olika funktioner. Således är det 
möjligt, med stöd i kartorna nedan, att 
finna starka argument för att där det finns 
fler upplevelsekvaliteter finns en högre 
kvalitet. I förlängningen kan även dessa 
kartor nyttjas för att belysa såväl områdens 
kvaliteter men även brister, samt givetvis 
nyttjas som stöd för resurssättning på 
förbättringsåtgärder
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Inledning

Bjuvs kommun håller på att ta fram 
en grönstrukturplan och som i ett led 
i detta arbete har ambitionen varit 
att dokumentera förutsättningarna 
för rekreation i kommunens tätorter. 
I korthet har ambitionen varit att 
dokumentera sociala värden i kommunalt 
ägd grönstruktur. På så vis kan den 
framarbetade dokumentationen, efter 
färdigställande, fungera som underlag och 
motiv till hur grönstrukturen kan utvecklas 
avseende sociala värden genom förbättring 
av upplevelsekvaliteter. 

Bakgrund

Avståndet mellan bostaden, arbetsplatsen 
eller skolan och parker och grönområden 
har stor betydelse för människors 
besöksfrekvens i grönstrukturen. 
Tillgången till parker och grönområden 
inom tätorter är viktig för människors hälsa 
och välbefinnande. Tillgång räcker förvisso 
inte utan grönstrukturen måste också ha 
rätt kvaliteter och egenskaper för att nyttjas. 
Det finns många studier och forskning 
som belyser och undersöker avståndets 
betydelse till parker och grönområden, men 
studier av kvalitativa aspekter är mindre 
vanliga. 

Forskare knutna till Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har genom 
miljöpsykologisk forskning kommit fram till 
i slutsatsen att det finns åtta kvaliteter som 
avgör vilka grönområden som människor 
finner attraktiva. Ju fler kvaliteter en 
park eller grönområde har, desto högre 
är nyttjandegraden och populariteten. 
Statens folkhälsoinstitut kallar dessa åtta 

kvaliteter för upplevelsekvaliteter. De åtta 
karaktärerna och upplevelsekvaliteterna 
som beskriver vad som upplevs som 
positivt i parkmiljöerna är (1)Rofylldhet, 
(2) Vildhet, (3) Artrikedom, (4) Rymd, (5) 
Allmänningen, (6) Lustgården, (7) Centrum/
Fest, samt (8) Kulturen

Mål, syfte och avgränsning

Målet är att detta dokument ska kunna 
fungera som underlag och motiv till hur 
grönstrukturen kan utvecklas avseende 
sociala värden genom förbättring av 
upplevelsekvaliteter. Därtill har målet 
varit att genomföra en inventering och 
värdering av den byggda miljöns sociala 
värden. 

Syftet är att nyttja denna inventering i 
kommande planering av kommunens 
grönstruktur. 

Inventering och värdering enligt den 
metodik som presenteras genom 
rapporterna ”Grönområden för fler” & ”GIS-
metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö” har 
nyttjats. Enbart kommunalt ägda fastigheter 
har inventerats, dvs enbart offentligt 
tillgängliga grönområden har inventerats. 
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Beskrivning av de åtta 
upplevelsekvaliteterna 

Den åtta upplevelsekvaliteterna som 
beskriver vad som upplevs som positivt i 
parkmiljöerna preciseras närmare nedan. 
Referenser är Berggren-Bärring & Grahn 
(1995), Rydell-Andersson, Skärbäck (2010) 
samt Johansson, Kollberg & Bergström 
(2009). De åtta är: 

1. Rofylldhet 
En egenskap som är ett uttryck för en lugn, 
stilla och omhändertagande plats. Den 
hänger samman med människans behov 
av en lugn, fridfull och ren plats. Ljuden 
från växter, djur och insekter dominerar 
över störande buller och jäktande 
människor.  Rofylldhet hittas främst i de 
större grönområdena en bit in från de 
större vägarna dit inte buller når samt i de 
lugna villakvarteren. 

2. Vildhet
Människan har ett starkt behov av, och 
samtidigt en fascination inför, det vilda 
i naturen. Områden som betecknas 
som vilda upplevs vara opåverkade av 
människan där naturen själv har format 
platsen. Vildhet är en egenskap som, för 
att bli så utpräglad som möjligt, kräver 
förhållandevis stor yta, rik växtlighet samt 
bullerbegränsning. 

3. Artrikedom
Människan fascineras av biologisk 
mångfald. En mångfald av växter och djur 
lockar människor att röra sig längre än 
tänkt för att exempelvis hitta den första 
vitsippan eller höra den första lärkan. 
Ett flertal faktor såsom exempelvis träd 

i olika åldrar, död ved, vegetation i flera 
skikt, ytvatten och gröna stråk som binder 
samman grönstrukturen kan ses som 
särskilt viktiga för biologisk mångfald. 
Privata trädgårdar och parker är givetvis 
även viktiga.  

4. Rymd
En rymlig park kan ge en känsla av att 
komma in i en annan värld, att komma bort 
från omgivningen. För att ge en känsla av 
rymd fordras två saker:
– Det ska vara möjligt att röra sig länge  
    utan att komma utanför området.
– Områdets alla delar måste på ett naturligt          
    sätt höra samman.

5. Allmänningen
Allmänningen är en grön, öppen plats, 
park eller äng. En yta avsedd för bollspel, 
picknick, solbad, loppmarknad eller plats 
för cirkus med mera. Allmänningen 
varierar i form och yta och finns i många 
av tätortens situationer. Kraven på platsens 
karaktär är relativt låga men desto viktigare 
är att fylla platsens funktion, som är att 
kunna samla människor och ingjuta 
trygghet. Platsen kan vara en prydlig park 
eller en klippt gräsmatta i en mer eller 
mindre bullrig miljö.  

6. Lustgården
Lustgården är en plats där barnen kan 
röra sig fritt i sin egen värld. Platsen 
är helst omgärdad av staket, häck eller 
liknande för att föräldrar tryggt kan kunna 
släppa barnens händer. Det är en robust 
plats med stenar, buskar och klätterträd 
samtidigt som den stimulerar barnens 
nyfikenhet och experimentvilja. Det finns 
även lekutrustning såsom sandlådor, 
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Foto nedan; Blomsteräng, Augusti 2016, Ekeby. 

rutschkanor och gungor. Lustgården är 
lämpad för lek och innehåller även en 
mängd växter samt djur och vatten.   

7. Centrum/Fest
Dessa platser är dit man går för att roa sig, 
koppla av eller se på andra människor. En 
plats för möten, liv, rörelse, ljud och musik. 
Egenskapen måste inte vara konstant över 
tid utan kan vid olika tidpunkter på dygn 
eller säsong ha olika skepnad. 

8. Kulturen
De historiska och kulturella egenskaperna 
kan exempelvis vara stenmurar, 
statyer, fontäner, konstverk, torg, 
blomsterarrangemang, med mera. 
Egenskapen kan även visa sig i äldre parker 
och bebyggelse. Egenskapen bygger på 
människans fascination inför det historiska 
och kulturella. 
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Tillvägagångssätt

Inventering och värdering genomfördes 
mellan 2018 (dec) och 2019 (juni) med 7 % 
arbetstakt av normal arbetstid (tidvis högre 
intensitet). Avgränsningen gjordes på 
grund av ovanstående tidsram samt resurs 
för genomförande av landskapsarkitekt 
Oscar Gustavsson Ekberg. 

Projektet har genomförts i tre faser: 

1.  Fältstudier i den kommunalt   
 ägda grönstrukturen. Referens för  
 genomförande Johansson, Kollberg  
 & Bergström (2009).

2.  Analys av den kommunalt ägda 
 grönstrukturen med    
 kommunens GIS-underlag. Referens  
 för genomförande Rydell-Andersson  
 & Skärbäck (2010).  

3.  Sammanställning av PM.

Metod

Bjuvs kommun håller på att ta fram 
en grönstrukturplan och som ett led 
i detta arbete har ambitionen varit att 
dokumentera förutsättningarna för 
rekreation i kommunens tätorter. I korthet 
har ambitionen varit att dokumentera 
sociala värden i kommunalt ägd 
grönstruktur. Bjuvs kommun valde, utifrån 
en lämplig balans för ambition avseende 
tid, resurser och detaljeringsnivå, en 
metodik för inventering av kommunens 
grönstrukturs kvaliteter som är beprövad 
och erkänd. Genom miljöpsykologisk 
forskning har forskare knutna till bland 

annat SLU Alnarp (Berggren-Bärring 
& Grahn, 1995) funnit att det finns åtta 
karaktärer i utemiljön som talar till, ett för 
människan, grundläggande behov. De 
benämns ofta som de åtta parkkaraktärerna 
eller som i Statens folkhälsoinstituts 
metodbok ”Grönområden för fler” 
(2009) – upplevelsekvaliteter. Statens 
folkhälsoinstituts nyss nämnda metodbok 
har nyttjats i inventeringen i Bjuvs 
kommun men även följande: ”GIS-metodik 
för åtta karaktärer i stadsmiljö – en studie 
av Malmö i Nordost” (Rydell-Andersson, 
Skärbäck, 2010). 

Metodutveckling

Runt om i Sverige görs liknande 
inventeringar och värderingar och sedan 
början av 2000-talet har en del av dessa 
benämnts som sociotopinventering. 
Begreppet sociotop beskriver de sociala 
värden en plats har på ett förenklat sätt 
och avser de värden en plats har för 
människor med aktiviteter och upplevelser. 
Sociotopinventering kan utföras enligt 
en metodik som presenterats genom 
Sociotophandboken (Stockholms Stad 
2003) eller som vidareutvecklats eller 
förändrats eller anpassats till andra städer/
kommuner och andra förutsättningar. 

Bjuvs kommun har studerat andra 
kommuners inventeringar och valt en 
annan beprövad metodik som visserligen 
inte är socioptopinventering men 
som i begreppets breda tolkning, se 
exempelvis Kristianstad grönplan rapport 
2 sociotopinventering, kan nyttjas för ett 
liknande ändamål. Sociotopinventeringar 



14

skiljer sig mellan olika kommuner som 
sagt, och detta mycket på grund av att 
det i Sociotophandboken, (Stockholms 
stad, 2003) finns 31 stycken värdebegrepp 
definierade, vilka alla inte är förenliga att 
nyttja i Bjuvs kommun. Andra kommuner 
har valt att beskriva ytterligare eller 
färre värden och därmed även beskrivit 
en metodik anpassad för platsen. 
Värdebegreppen i Sociotophandboken 
(Stockholms Stad 2003) beskriver 
utemiljöns användning och är exempelvis 
promenad, bollspel, blomprakt, bad, 
med flera. Enligt metodiken ska både en 
expertvärdering och en brukarvärdering 
utföras. 

Frågan som återstår är om ovan beskrivna 
metod kommer att kompletteras med 
andra. Tanken är att få till någon typ 
av brukarinventering och här har ett 
underlag tagits fram som kan genomföras 
relativt snart. Om så blir fallet kan kanske 
den metodik som presenterats genom 
sociotopinventering (Stockholms Stad 
2003) vara lämplig som komplement. 
Notera dock, en brukarvärdering, i 
kombination med vald metodik, kan 
inte kopplas till en specifik metod, som 
exempelvis sociotopinventering, utan bör 
snarare ses som ett komplement till de åtta 
parkkaraktärerna/upplevelsekvaliteterna 
samt landskapskonventionen. Utförs en 
brukarvärdering vore det lämpligt att se till 
hela grönstrukturen och inte som i denna 
inventering, enbart den kommunalt ägda 
grönstrukturen. 

Genomförande

Referens för genomförande är främst 
Johansson, Kollberg & Bergström (2009) 
samt Rydell-Andersson & Skärbäck (2010).  

Karaktärsmallen
Karaktärsmallen i Rydell-Andersson & 
Skärbäck (2010) har nyttjats som förlaga 
för att identifiera och exkludera vilka 
parametrar/egenskaper som den studerade 
platsen faktiskt håller. Mallen har varit till 
stor hjälp vid inhämtande och hantering av 
information i GIS. 

Nedan presenteras karaktärsmallen 
(reviderad utifrån tidigare angiven källa 
och delvis anpassad till Bjuvs kommuns 
förutsättningar). 

Rofylldhet

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Tätortspark Skola, inkl. 100 m buffert

Grannskapspark Förskola, inkl. 100 m buffert

Närpark > 0,6 ha Hög bullernivå

Natur och 
rekreationsområden

Vatten

Parker med täckningsgrad > 
50 %

Vildhet

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Trädbestånd Skola, inkl. 100 m buffert

Äng och skog i parkområde Förskola, inkl. 100 m buffert

Natur och 
rekreationsområden

Hög bullernivå
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Artrikedom

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Trädbestånd Idrottsplats

Trädgård

Parker med täckningsgrad > 
20 %

Tätortspark

Grannskapspark

Natur och 
rekreationsområden

Koloniområde

Rymd

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Parker med täckningsgrad > 
50 %

Skola, inkl. 100 m buffert

Gräsmatta med täckningsgrad 
> 20 %

Förskola, inkl. 100 m buffert

Vatten Hög bullernivå

Tätortspark Byggnader inkl. 50 m buffert

Grannskapspark

Natur och 
rekreationsområden

Allmänningen

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Gräsmatta med täckningsgrad 
> 50 %

Parker med täckningsgrad > 
50 %

Vatten

Tätortspark

Grannskapspark

Närpark > 0,2 ha

Natur och 
rekreationsområden

Idrottsplats

Lustgården

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Lekplats inkl. 30 m buffert

Förskola inkl. 30 m buffert

Friluftsbad

Koloniområde

Grannskapspark

Tätortspark

Natur och 
rekreationsområden

Centrum/Fest

Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Närpark om ej hög bullernivå

Torg

Scen inkl 50 m buffert

Torghandel

Kulturen
Inkluderande parametrar Exkluderande parametrar

Koloniområde

Bebyggelse före 1940-tal inkl. 
50 m buffert

Park före 1940-tal inkl. 50 m 
buffert

Fornminnen

Skulpturer (eller liknande) 
inkl. 50 m buffert

Bevarandsvärda miljöer och 
objekt (inkl. 50 m buffert från 
objekt)
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Underlag Information Källa

Ortofoto Grönytor Bjuvs kommun

Skötselplan
Park- och grönytor, inkl objekt 
och ytor

Bjuvs kommun

Grönyteklass Riktlinjer för tillgång Bjuvs kommun

Bevarandeplan
Område av värde för 
kulurmiljö

Bjuvs kommun

ÖP06*
Översiktsplan för Bjuvs 
kommun

Bjuvs kommun

Arbetsmaterial** planeringsunderlag Bjuvs kommun

Artportalen
Observationer av Sveriges 
växter, djur och svampar

Sveriges Lantbruksuniversitet

Fornlämningar Registrerade fornlämningar Riksantikvarieämbetet

Riksintresse kulturmiljö
Område av värde för 
kulurmiljö

Riksantikvarieämbetet

Jordbruksblock
Åkermark, betesmarker och 
vall

Jordbruksverket

Nationella marktäckedata Grönytor, skogsmarker Naturvårdsverket 

Kulturmiljöprogram
Särskiljt värdefulla 
kulturmiljöer

Länsstyrelsen Skåne

Buller
Bullerutbredning - Ostörda 
områden 2016

Länsstyrelsen Skåne

Fastighetskartan GSD
Markanvänding samt 
vattendrag och vattenytor

Lantmäteriet

* Översiktsplan innehåller information om olika parametrar

** Arbetsmaterial innehåller information om olika parametrar

Mappstruktur och filer 
För att ta fram de åtta studerade 
upplevelsekvaliteterna så bra som möjligt, 
genom GIS, beskrivs nedan den GIS-
metod som nyttjats för genomförande av 
denna studie. Filerna är paketerade i en 
filbaserad geodatabas (Kvaliteter.gdb) och 
det finns tillhörande lagerpaketfiler .lyr. 
Den filbaserade geodatabasen är uppdelad 
i följande struktur (skärmutklipp) se till 
höger:
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Merparten av all data som kan vara av intresse 
återfinns inom mappen Grahns karaktärer 
samt eventuellt även Analyser och rasterfiler 
Density_. 

Attribut
Inventeringen är baserad på ovan nämnd 
GIS-metodik, Rydell-Andersson & Skärbäck 
(2010), och där kommunägda fastigheter har 
numrerats i löpande nummerordning. 
De kommunägda fastigheterna har delats in 
enligt följande kategori:

• Agrar mark – Lantbruksfastigheter och/ 
 eller jordbruksblock eller liknande
• Impediment – Restytor,    
 exploateringsytor (obebyggda) eller  
 liknande
• Naturmark – Natur eller naturlikande  
 skogsbestånd
• Off service – Förskolor, skolor,   
 vårdinrättningar etc.
• Parkmark – park- och grönytor inkl  
 lekplatser mm
• Spec fritid – Fotbollsplaner,   
 brukshundsklubb, mm

Kvaliteter har namngetts enligt respektive namn 
och visar ett poängvärde enligt GIS-metodik, 
Rydell-Andersson & Skärbäck (2010). Värden 
är 1-9 där 7-9 bedöms innehålla kvalitet. 
Värde 5-6 bedöms som medel eftersom viss 
förekomst har identifierats. Värden 0-4 bedöms 
som låga. Varje kvalitet har tre filer: 

1. En allmän sammanställning där   
 varje yta har en angiven bedömning för  
respektive kvalitet. Värdering 1 – 9. Exempel på 
benämning: Allmänning 

2. En specifik bedömning som visar var  
kvaliteten kan tänkas påträffas och där den 
inte återfinns. Värdering 1 – 9.  Exempel på 
benämning: Allmänning_spec

3. En specifik bedömning som visar var 
kvaliteten kan tänkas påträffas och där 
kvaliteten är värderad till 7 eller högre. Exempel 
på benämning: Allmänning_high

En sammanställning har tagits fram gällande 
följande:
a. Alla ytor som ingår. 
 Benämning: Alla grönytor
b. En sammanställning av alla kvaliteter 
 inklusive följande attribut: 
 o Total – summering av all 
  värdering
 o Antal kval – antal kvaliteter inom 
  ytan, dvs som uppvisar värden 
  7 – 9 
 o Medel – antal kvaliteter som 
  uppvisar värden 5 – 6 
 o Low - antal kvaliteter som 
  uppvisar värden 0 – 4 
c. En summering (high) av vilka ytor som 
 har en specifik bedömning med 
 värden 7 – 9. 

Analyser har utförts genom points (baserat på 
high) och kernell density för respektive kvalitet 
samt en sammanslagning vilka återfinns i 
rasterfiler.  

Dataformat för ovan:
Filbaserade geodatabaser och raster

Geografiskt referenssystem 
SWEREF 99 13 30
RH 2000
Utbredning – Bjuvs kommun och 
kommunägda fastigheter. 
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Lokalisering av 
upplevelsekvaliteter

Följande ytor, se kartorna nedan, har varit 
föremål för inventering och värdering. 
Ytorna, de kommunägda fastigheterna, är 
numrerade från 1 till 320. Följaktligen har 
320 stycken ytor inventerats och värderats.
Alla områden besöktes vid minst ett tillfälle.
Områden varierar i storlek, innehåll och 

Figur 1, ovan, visar de inventerade och värderade ytorna 
(grön färg) samt kommungränsen. 

värden samt kvaliteter. De 320 områdenas 
areal omfattar cirka 500 ha, vilket ger en 
genomsnittlig yta om 1,5 ha per område. 
I figur 1, nedan, visas de inventerade och 
värderade ytorna i Bjuvs kommun. På 
efterföljande sida görs nedslag avseende de 
tre tätorterna; Bjuv, Billesholm och Ekeby.  
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Figur 2, visar de inventerade och 
värderade ytorna (grön färg) i Ekeby. 

Figur 3, visar de inventerade och 
värderade ytorna (grön färg) i Billesholm. 

Figur 4, visar de inventerade och 
värderade ytorna (grön färg) i Bjuv. 

BillesholmEkeby

Bjuv
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Antal upplevelsekvaliteter
Bjuv

Kartan nedan, figur 5, visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns inom 
samma geografiska yta. Ytans utbredning 
är baserad på kartan ovan, figur 4. 

Antal upplevelsekvaliteter
0

1

2

3

4

5

6

O

Figur 5, visar de inventerade och värderade ytorna i Bjuv samt 
upplevelsekvaliteter som finns inom samma geografiska yta. 

Notera att maxantalet nedan är sex men att 
det samtidigt finns åtta upplevelsekvaliteter. 
Verkligt maxantal är således åtta.  
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Antal upplevelsekvaliteter
Billesholm

Kartan nedan, figur 6, visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns inom 
samma geografiska yta. Ytans utbredning 
är baserad på kartan ovan, figur 3. 

Antal upplevelsekvaliteter
0

1

2

3

4

5

6

O

Figur 6, visar de inventerade och värderade ytorna i Billesholm 
samt upplevelsekvaliteter som finns inom samma geografiska yta. 

Notera att maxantalet nedan är sex men att 
det samtidigt finns åtta upplevelsekvaliteter. 
Verkligt maxantal är således åtta.
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Antal upplevelsekvaliteter
Ekeby

Kartan nedan, figur 7, visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns inom 
samma geografiska yta. Ytans utbredning 
är baserad på kartan ovan, figur 2. 

Antal upplevelsekvaliteter
0

1

2

3

4

5

6

O

Figur 7, visar de inventerade och värderade ytorna i Ekeby samt 
upplevelsekvaliteter som finns inom samma geografiska yta. 

Notera att maxantalet nedan är sex men att 
det samtidigt finns åtta upplevelsekvaliteter. 
Verkligt maxantal är således åtta.
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Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O
Låg grad 

Hög grad

Rofylldhet

Måttlig grad

O

Låg grad 

Hög grad

Rofylldhet

Måttlig grad

O

Låg grad 

Hög grad

Rofylldhet

Måttlig grad

O

Figur 8, visar graden av Rofylldhet i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Rofylldhet

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O
Låg grad 

Hög grad

Rofylldhet

Måttlig grad

O

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O
Låg grad 

Hög grad

Rofylldhet

Måttlig grad

O Figur 9, visar graden av Rofylldhet i Billesholm. 

Figur 10, visar graden av Rofylldhet i Bjuv. 
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Låg grad

Vildhet

Måttlig grad

O

Hög grad

Låg grad

Vildhet

Måttlig grad

O

Hög gradLåg grad

Vildhet

Måttlig grad

O

Hög grad

Figur 11 visar graden av Vildhet i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Vildhet

Låg grad

Vildhet

Måttlig grad

O

Hög grad

Låg grad

Vildhet

Måttlig grad

O

Hög grad

Figur 12, visar graden av Vildhet i Billesholm. 

Figur 13, visar graden av Vildhet i Bjuv. 
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Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O

Figur 14 visar graden av Artrikedom i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Artrikedom

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O
Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O Figur 15, visar graden av Artrikedom i Billesholm. 

Figur 16, visar graden av Artrikedom i Bjuv. 
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Måttlig grad

Låg grad

Hög grad

Rymd

O

Måttlig grad

Låg grad

Hög grad

Rymd

O

Måttlig grad

Låg grad

Hög grad

Rymd

O

Figur 17 visar graden av Rymd i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Rymd

Måttlig grad

Låg grad

Hög grad

Rymd

O Figur 18, visar graden av Rymd i Billesholm. 

Figur 19, visar graden av Rymd i Bjuv. 

Måttlig grad

Låg grad

Hög grad

Rymd

O
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Låg grad

Hög grad

Allmänning

Måttlig grad

O

Låg grad

Hög grad

Allmänning

Måttlig grad

O

Låg grad

Hög grad

Allmänning

Måttlig grad

O

Figur 20 visar graden av Allmänningen i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Allmänningen

Låg grad

Hög grad

Allmänning

Måttlig grad

O
Låg grad

Hög grad

Allmänning

Måttlig grad

O
Figur 21, visar graden av Allmänningen i Billesholm. 

Figur 22, visar graden av Allmänningen i Bjuv. 
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Låg grad

Hög grad
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O
Låg grad
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Figur 23 visar graden av Lustgården i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Lustgården

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O
Låg grad

Hög grad

Lustgården/lekfull

Måttlig grad 

O
Figur 24, visar graden av Lustgården i Billesholm. 

Figur 25, visar graden av Lustgården i Bjuv. 
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Låg grad

Hög grad

Artrikedom
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O
Låg grad

Hög grad

O

Centrum/Fest
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Låg grad

Hög grad

O

Centrum/Fest

Måttlig gradLåg grad

Hög grad

O

Centrum/Fest

Måttlig grad

Figur 26 visar graden av Centrum/Fest i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Centrum/Fest

Låg grad

Hög grad

Artrikedom

Måttlig grad

O
Låg grad

Hög grad

O

Centrum/Fest

Måttlig grad

Figur 27, visar graden av Centrum/Fest i Billesholm. 

Figur 28, visar graden av Centrum/Fest i Bjuv. 
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Figur 29 visar graden av Kulturen i Ekeby. 

BillesholmEkeby

Bjuv

Kulturen

Figur 30, visar graden av Kulturen i Billesholm. 

Figur 31, visar graden av Kulturen i Bjuv. 
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Täthetsanalys Bjuv

Kartan nedan visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns i Bjuv, 
vilka nedan illustreras med platsbunden 
karaktärstäthet. Det är viktigt att betona 
att det i en högre täthet samtidigt finns ett 
större utbud av olika funktioner. Således är 
det möjligt, med stöd i kartorna nedan, att 

finna starka argument för att där det finns 
fler upplevelsekvaliteter finns en högre 
kvalitet. I förlängningen kan även dessa 
kartor nyttjas för att belysa såväl områdens 
kvaliteter men även brister. Samt givetvis 
nyttjas som stöd för resurssättning på 
förbättringsåtgärder 

Karaktärstäthet

Låg täthet

Hög täthet

O

Figur 32, visar karkatärstäthet enligt GIS-studie i Bjuv. 



32

Täthetsanalys Billesholm

Kartan nedan visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns i Billesholm, 
vilka nedan illustreras med platsbunden 
karaktärstäthet. Det är viktigt att betona 
att det i en högre täthet samtidigt finns ett 
större utbud av olika funktioner. Således är 
det möjligt, med stöd i kartorna nedan, att 

finna starka argument för att där det finns 
fler upplevelsekvaliteter finns en högre 
kvalitet. I förlängningen kan även dessa 
kartor nyttjas för att belysa såväl områdens 
kvaliteter men även brister. Samt givetvis 
nyttjas som stöd för resurssättning på 
förbättringsåtgärder 

Karaktärstäthet

Låg täthet

Hög täthet

O

Figur 33, visar karkatärstäthet enligt GIS-studie i Billesholm. 
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Täthetsanalys Ekeby

Kartan nedan visar hur många 
upplevelsekvaliteter som finns i Ekeby, 
vilka nedan illustreras med platsbunden 
karaktärstäthet. Det är viktigt att betona 
att det i en högre täthet samtidigt finns ett 
större utbud av olika funktioner. Således är 
det möjligt, med stöd i kartorna nedan, att 

finna starka argument för att där det finns 
fler upplevelsekvaliteter finns en högre 
kvalitet. I förlängningen kan även dessa 
kartor nyttjas för att belysa såväl områdens 
kvaliteter men även brister. Samt givetvis 
nyttjas som stöd för resurssättning på 
förbättringsåtgärder 

Karaktärstäthet

Låg täthet

Hög täthet

O

Figur 34, visar karkatärstäthet enligt GIS-studie i Ekeby. 
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Foto: Selleberga, oktober 2019, Bjuv
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Diskussion och förslag på 
förbättringsåtgärder

Enligt forskning (Lindström M. 2007) 
som gjorts är de vanligaste aktiviteterna 
i närmiljön promenader, avkoppling, 
trädgårdsarbete, cykling, vara ute med 
barn, sola, vandring, med flera. Kvinnor 
promenerar oftare än män och anser 
samtidigt att det är viktigare med platser 
som ger möjlighet till återhämtning. 
Yngre personer är frekventa besökare 
av grönområden med anläggningar 
som exempelvis fotbollsplaner, 
elljusspår och badplatser. Fler exempel 
kan givetvis återges men poängen är 
densamma; ett område som hyser många 
upplevelsekvaliteter gynnar samtidigt de 
flesta typer av aktiviteter.
 
Enligt forskning (Lindström M, 2007 och 
Stoltz & Grahn 20212) är större parker, 
natur- och grönområden bättre lämpade 
för rofylldhet, rymd, artrikedom och 
vildhet än mindre. Större område lämpar 
sig samtidigt för rörelse, studieaktiviteter, 
vildmarksaktiviteter och utflykter med 
matsäck. Mindre parker och grönområden 
är å andra sida bättre lämpade för nöje, 
motion och sociala aktiviteter. Inom 
mindre områden återfinns kultur och fest 
men även redskapslekar med mera. Studier 
visar att äldre parker, centralt belägna 
skogspartier och parker vid vattendrag är 
mest attraktiva. 

I detta PM har inte följande studerats:
• Avstånd (läge och nåbarhet i   
 tätorterna) 
• Storlek (ex. närpark, grannskapspark,  
 tätortspark)
• Områdets framtid 
 (planförutsättningar)

• Annan grönstruktur än den som  
 är att betrakta som en kollektiv   
 nyttighet genom att vara offentligt  
 tillgänglig, dvs enbart kommunalt  
 ägd. 
• Kostnader

Avsaknad av ovanstående aspekter 
utgör förvisso uppenbara nackdelar i 
föreliggande PM men den metod som 
valdes inom ramen för genomförande av 
detta planeringsunderlag tar inte dem i 
beaktande. Således är avsikten att ta vissa 
av nyss nämnda aspekter i beaktande i 
kommande arbete med framtagande av 
ytterligare underlag. Med det sagt berörs 
förvisso en del av ovanstående aspekter i 
detta stycke. Mer om det nedan. 

Genomförandefas ett och två utfördes 
mellan 2018 och 2019. Därefter har 
förändringar skett i den kommunalt ägda 
grönstrukturen som inte tas i beaktande 
vid framställan av detta PM. Detta PM bör 
därmed ses som en ögonblicksbild för 
hur situationen såg ut vid tidpunkten då 
genomförandefas ett och två utfördes.

Sammanfattningsvis går det att dra vissa 
lärdomar och slutsatser sprungna ur arbetet 
med detta PM samt givetvis inventering 
och värdering. För det första saknas det, i 
Bjuvs kommun, parker och grönområden 
med fler än sex upplevelsekvaliteter. Alla 
upplevelsekvaliteter är av godo och ju fler 
ett område har desto bättre. Som ett led i 
sammanställningen av detta PM återges 
nedan olika förslag till förbättringsåtgärder. 
De förslag på förbättringsåtgärder som 
beskrivs nedan, för enskilda områden, 
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är av en generell karaktär. Mot bakgrund 
i inventeringen och värderingen ligger 
förbättringsåtgärder, på ett övergripande 
plan, i att skapa förutsättningar 
för de åtta upplevelsekvaliteterna i 
Bjuvs kommun. Först och främst kan 
nya upplevelsekvaliteter tillskapas 
ytor och platser som idag saknar 
upplevelsekvaliteter. Därefter kan 
givetvis ytterligare upplevelsekvaliteter 
tilläggas eller redan befintliga 
förstärkas. Förhoppningsvis kan detta 
planeringsunderlag och PM utgöra 
en grund för en diskussion kring hur 
kommunen kan och bör tänka kring 
upplevelsekvaliteterna i grönstrukturen 
avseende allt från nya bostadsområden till 
förtätning och annan förändring i befintlig 
miljö. 

I arbetet med att höja de sociala värdena 
i kommunens grönstruktur bör kartorna 
med antal upplevelsekvaliteter och täthet 
tas i beaktande. Mot bakgrund av dem, 
samt sett i ljuset av att det enbart finns 
som mest sex upplevelsekvaliteter i en 
och samma park, bör man arbeta mer 
aktivt med utemiljöerna avseende storlek, 
upplevelsekvaliteter och utformning 
för utveckling av såväl befintliga som 
placering av nya. Att höja de sociala 
värdena kan ses som ett led i att främja 
ekosystemtjänster, närmare bestämt de 
kulturella ekosystemtjänsterna.  

Efter att detta PM sammanställts som ett 
första utkast har ny forskning publicerats. 
Nedan, i denna diskussionsdel, presenteras 
de senaste rön som är av intresse och 
som föranlett en revidering av det 
första utkastet. I över trettio års tid har 
forskning vid SLU studerat kvaliteter i 

grönstrukturen till stöd för hälsa och 
välbefinnande och Stoltz, J, & Grahn, 
P (2021)1&2. Stoltz & Grahn (2021)1&2 
presenterar genom sin forskning en modell 
om åtta grundkvaliteter som de benämner 
upplevelsevärden. Dessa bygger på tidigare 
forskning och kan enligt vår mening 
jämföras med de upplevelsekvaliteter som 
Statens folkhälsoinstitut benämner dem 
samt parkkaraktärer från tidigare forskning 
från SLU. Enligt Stoltz & Grahn (2021)1&2 
behöver inte alla upplevelsekvaliteter 
finnas eller stödjas inom ett och samma 
område. De framhåller däremot vikten 
av att alla åtta upplevelsekvaliteter finns 
representerade i utemiljön inom 300 meter 
från bostaden. Detta kan ses som ett viktigt 
komplement till ovanstående förslag till 
förbättringar avseende arbetet att höja 
antalet upplevelsekvaliteter i kommunens 
grönstruktur. 

Enligt Stoltz & Grahn (2021)1&2 är det 
möjligt att göra en åtskillnad mellan 
de upplevelsekvaliteter som ofta är 
förknippade med större respektive mindre 
områden. Detta i enlighet med vad som 
presenterats inledningsvis i detta avsnitt. 
Det som är nytt och som föranleder en 
presentation av den modell, se figur 35 
nedan, som tagits fram av Stoltz & Grahn 
(2021)1&2 är att de upplevelsekvaliteter 
som ofta är förknippade med större 
områden, (rofylldhet, rymd, artrikedom 
och vildhet) står i motsatt förhållande 
till de upplevelsekvaliteter som ofta 
är förknippade med mindre områden 
(Allmänningen, Lustgården, Centrum/
Fest och Kulturen). Stoltz & Grahn 
(2021)2 har annan benämning på de åtta 
upplevelsekvaliteterna, se figur 35 
nedan.  
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Ytterligare en aspekt som förs fram, 
av Stoltz & Grahn (2021)1&2 , är vissa 
upplevelsekvaliteter (vildhet, lustgård, 
rofylldhet och artrikedom) som erbjuder 
bättre möjligheter för återhämtning 
vid stress, utmattning eller mental 
trötthet. Mest avstressande av dessa åtta 
upplevelsekvaliteter är Vildhet (en plats 
med fascinerande natur), Lustgården 
(En omsluten, trygg och avskild plats), 
Rofylldhet (en lugn, stilla och relativt 
tyst plats) och Artrikedom (En plats som 
erbjuder en variation av arter av vegetation 
och djur). 

Motstående upplevelsekvaliteter är de som 
ofta föredras när trötthet och stress har nått 
lägre nivåer. Dessa upplevelsekvaliteter 
är Rymd (ett rum som möjliggör en lugn 
känsla av att gå i en annan värld, en 
sammanhängande helhet), Allmänningen 
(En grön öppen plats för vistelse och 
besök), Centrum/festen (En mötesplats 
för festligheter och nöjen) samt Kulturen 
(Fascinationen inför monument, historiska 
platser, gamla byggnader och träd är stark).

Förbättringsåtgärder 

I likhet med vad som nämnts tidigare 
återges, nedan, olika förslag till 
förbättringsåtgärder av generell 
karaktär. Tanken är således inte att 
föreslå förbättringsåtgärder för enskilda 
ytor eller områden avseende specifika 
upplevelsekvaliteter. Fokus i detta PM är på 
sociala värden, det vill säga på människans 
gröna livsmiljöer, och därav görs inte 
avvägningar mellan olika intressen. Det 
är dock tankeväckande att fundera på 
om vissa enskilda ytor eller områden är 
viktigare än andra avseende sociala värden. 
Eller hur många upplevelsekvaliteter 
enskilda ytor eller områden bör ha. Eller 
om andra värden, än sociala värden, är 
viktigare för vissa ytor eller områden. 
I kommande arbete, inom ramen för 
grönstrukturplanering, är avsikten 
att ta vissa av nyss nämnda aspekter i 
beaktande. Nedan ges olika förslag till 
förbättringsåtgärder av generell karaktär.

Storlek

Även om inte storleken har studerats inom 
ramen för genomförandet är det klart 
noterbart att det är just storleken på ett 
grönområde eller park som är en av dess 
viktigaste kvaliteter. Mindre områden eller 
parker tycks hysa färre antal kvaliteter. 
Enligt den metodik som tillämpats tycks 
helt enkelt större parker och områden 
ge ett positivt genomslag för fler antal 
upplevelsekvaliteter. Mindre områden likt 
närpark (mindre grönytor) ger negativa 
samband för artrikedom, vildhet och 
rofylldhet. I kommunen finns många 
bostadsområden med närparker som har 
få, om ens några, upplevelsekvaliteter. 
Noterbart är också att större parker och 

Figur 35, Stoltz & Grahn (2021)2. 
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områden inte nödvändigtvis innebär 
många upplevelsekvaliteter. I kommunen 
finns exempel på större områden och 
parker som rimligtvis borde inhysa fler 
kvaliteter men där utformning och skötsel 
är bristfällig. 

Enligt Stoltz, J, & Grahn, P (2021)1&2 finns 
samband mellan hälsa och ett områdes 
storlek. Större grönområden med naturlig 
vegetation tycks, enligt Stoltz & Grahn 
(2021)1&2, bidra till återhämtning vid stress 
och mental trötthet samt erbjuder bättre 
möjligheter till fysisk aktivitet. Samma 
källor menar att det krävs minst en hektar 
för positiva relationer mellan grönområdet 
och hälsa. Mindre grönytor, såsom 
fickparker och stadsgrönska, har andra 
värden och bidrar till andra upplevelser likt 
social samvaro eller få en nypa frisk luft.

Parameter: Planering och skötsel
Åtgärd: Se till grönstrukturen som en 
sammanlänkad helhet i syftet att tillskapa 
ett större område och då med potential att 
inhysa fler upplevelsekvaliteter. Undvik 
exploatering i centralt belägna parker och 
naturområden. 

Gräsmattor

I ett parallellt planeringsunderlag, för 
grönstrukturplanen, som tagits fram som 
diskussionsunderlag avseende hållbar 
skötsel konstaterades att Bjuvs kommun 
har stor areal gräsmattor. Samtidigt som 
gräsmattor är uppskattade och önskvärda 
element i parker och grönområden kan de, 
som i en del fall i Bjuvs kommun, dominera 
och samtidigt alienera möjligheter för flera 

antal upplevelsekvaliteter i samma yta. I 
vissa parker och grönområden finns enbart 
stora gräsmattor som inte används. I dessa 
områden är gräsmattorna tomma men 
underhålls ständigt genom gräsklippning. I 
en rapport av Ignatieva, M. (2017) framhålls 
som en av de viktigaste slutsatserna att 
människor vill ha annat än enformiga 
gräsmattor. Vidare menar Ignatieva (2017) 
att det är de ansvariga för skötseln som i 
en del fall tycks se olika element och objekt 
(såsom träd, buskar, bänkar, stolar, mm) 
som hinder och som tas bort för att ersättas 
med gräsmattor. Detta görs även när 
invånare vill ha dessa element och objekt 
och som i förlängningen kan generera 
ytterligare upplevelsekvaliteter. 

Noterbart är att det finns stor potential att 
genom mer hållbara, resurssparande och 
kostnadseffektiva metoder utveckla fler 
upplevelsekvaliteter och därmed sociala 
värden i kommunens grönstruktur genom 
att göra en översyn av kommunens 
gräsmattor. 

Parameter: Planering, skötsel och 
plantering
Åtgärd: Bjuvs kommun har väldigt stor 
areal gräsmattor som med fördel kan 
ställas om till annan mindre kostsam 
skötsel. Genom medveten och konsekvent 
planering av skötsel kan ytor ställas om 
för tillskapande av fler kvaliteter och bättre 
ekonomi. Genom välavvägd blandning 
mellan planering, gestaltning och skötsel 
är det möjligt att finna platsanpassade 
lösningar såsom exempelvis ängsliknande 
gräsmattor eller att låta naturen ta över 
ett område samtidigt som det fortsatt är 
inbjudande. 
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Skog, trädbestånd, naturlika planteringar 
och buskage

Vegetation i form av skog eller trädbestånd 
har särskilt positiv verkan för flertalet 
upplevelsekvaliteter. Samma gäller även 
för naturlika planteringar, dock med 
något minskad grad och liknande manér 
avseende buskage. Buskage och naturlika 
planteringar har tendens till negativa 
samband med vissa upplevelsekvaliteter 
samt även känslan av trygghet. Enligt 
forskning upplever kvinnor mer otrygghet 
i miljöer än män då de ensamma passerar 
en park med tät vegetation. Det är 
synnerligen viktigt att finna en balans 
mellan vegetationens klart positiva värden 
för flertalet upplevelsekvaliteter och de 
åtgärder som kan tänkas vara lämpliga för 
att förebygga eventuell otrygghet. 

Skogens sociala värden är värden av 
betydelse för människors välbefinnande, 
hälsa, boende/livsmiljö, turism och 
därtill hörande regional utveckling. 
Även biologiska och kulturella värden 
har ett socialt värde. Sociala värden är 
ekosystemtjänster som skogsekosystemet 
kan tillhandahålla. Forskning visar att 
människor, i allmänhet, främst tilltalas av 
skogar som har en varierad struktur, olika 
trädslag och ålder. 

Parameter: Skötsel
Åtgärd: Vid skötselutförande bör den 
mänskliga skalan och känslan av trygghet 
vara i centrum. Beskärning av vegetation 
bör inte utföras slentrianmässigt och 
schablonartat. Målet bör vara att skapa eller 
förstärka upplevelsekvaliteter. Skötseln 
bör således främja såväl sociala värden 

som biologiska och kulturella värden. 
Därtill kan även rekreationsinriktad skötsel 
anpassas till skogsområdets funktion 
och förutsättningar så att sociala värden 
utvecklas, bevaras eller förstärks. 

Skötseln ska anpassas så att skog skapas 
med ett kontinuerligt trädskikt och ett stort 
inslag av äldre träd som skapar skogskänsla.

Buller

Av tillämpad karaktärsmall att döma 
har buller stor inverkan på flertalet 
upplevelsekvaliteter och därmed 
grönstrukturens sociala värden. Noterbart 
är även att känslan av trygghet är avhängig 
bullernivåer, där känslan av otrygghet 
tycks förstärkas med ökande buller. För 
stressreduktion och rekreation krävs låga  
nivåer av omgivningsbuller. 

Flera studier visar att vegetation har 
förmågan att dämpa buller från trafik. 
Naturbaserad bullerdämpning, genom 
vegetation, utgörs effektivast av hög 
och djup vegetation bestående av täta, 
flerskiktade planteringar av träd och buskar.

Parameter: Planering
Åtgärd: Den fysiska planeringen har 
stor betydelse för tillgång och kvalitet 
till avstressande miljöer och för att 
underlätta människors rekreation. Genom 
medveten planering bör områden med 
låga bullernivåer bevaras och utvecklas. 
Därtill är det centralt att de fyra viktigaste 
upplevelsekvaliteterna för stressreduktion 
tillskapas eller förstärks. 
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Förslagsvis implementeras naturbaserade 
lösningar som bullerskydd. Det innebär dels 
nyplantering med flerskiktade planteringar 
av träd och buskar, dels omhändertagande 
av redan befintliga plantering så de förblir 
flerskiktade. Förslagsvis implementeras och 
anläggs även vegetationsbeklädda skärmar, 
vallar, gröna tak och fasader.

Trafik och infrastruktur

Större trafikerade trafikleder, gator och 
järnvägar tenderar att ha en barriäreffekt. 
Barriäreffekten innebär att människor 
håller sig borta från platser som de annars 
på grund av närhet eller innehåll, avseende 
kvalitet eller funktion, skulle besökt. 
Därtill bidrar trafikerade gator, vägar och 
järnvägar med negativa effekter avseende 
buller. 

Allt är dock inte dåligt med vägar och gator. 
Infrastrukturen kan, genom gator gång och 
cykelvägar, tillföra positiva sociala värden i 
den offentliga livsmiljön. 

Parameter: Planering och skötsel
Åtgärd: Lustgårdsområdena bör 
utvecklas för en mer trygg lek där 
rumssammanhållningen förstärks. I flera 
lekplatsmiljöer bör häckar eller staket 
ses över samtidigt som intilliggande 
trafiksituation inspekteras. Förstärk 
även barns möjligheter att röra sig i en 
längre sammanlänkad korridor.  Se över 
trafiksituationer och sänk hastigheter och 
möjliggör för trygghet och möten

Design. ogräs, nedskräpning och klotter

Sociala värden i grönstrukturen påverkas av 

dålig skötsel, såsom ogräs, nedskräpning 
och klotter, det menar Stoltz et. al (2012). 
Det gäller för allt från ytor med natur till 
ytor inom tätortens centrum. Det är av 
stor vikt att artrika designade planteringar 
i mindre eller centralt belägna parker 
underhålls samt även omgivande ytor. 
Dessa ytor utgör en viktig ram för 
människors välbefinnande, hälsa och 
rekreation. 

Låt naturen få övertaget emellanåt 
men endast så pass mycket att området 
fortfarande verkar inbjudande. ”Finputsa” 
inte alla ytor men det ska vara konsekvent 
och medvetet.

Parameter: Plantering och skötsel
Åtgärd: På senare år har ett flertal 
planteringar etablerats i kommunen. 
Det är centralt att se till att dessa artrika 
planteringar underhålls så att avsaknad av 
skötsel utarmar den kvalitet som återfinns. 
Vidare bör fler platser utvecklas och erhålla 
en större artrikedom och blomsterprakt. 

Det är även viktigt att låta naturen få fritt 
spelrum på vissa platser, dock till en grad 
att området fortsatt är inbjudande. Genom 
välavvägd och planerad skötsel kan 
vissa ytor lämnas för fri utveckling, men 
det måste vara medvetet och samtidigt 
konsekvent. 
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Områden som sticker ut - Bjuv
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1. Selleberga natur- och 
rekreationsområde

Noterbart är att natur- och 
rekreationsområdet i Selleberga har många 
upplevelsekvaliteter och utmärker sig i 
Bjuvs tätort. Området är att betrakta som 
särskilt intressant ur ett folkhälsoperspektiv 
då det, utifrån nyttjat underlag, har låga 
nivåer av buller. Ser man, därtill, vilka 
upplevelsekvaliteter som påträffats inom 
området, finns stora förutsättningar för 
stressreduktion och rekreation. Områdets 
storlek är mycket gynnsam för goda 
förutsättningar för en differentierad miljö 
med plats för olika sociala värden. 

Förslagsvis tas en särskild plan fram för 
Selleberga natur- och rekreationsområde 
som delvis fokuseras på tillskapande av 
nya såväl som förstärkning av befintliga 
upplevelsekvaliteter. Givetvis bör även 
fokus avse främjande av ekosystemtjänster 
i stort. Viktiga värden att ta fasta vid är 
möjligheten att uppleva natur och landskap 
i en relativt lugn miljö med mer vilda 
miljöer för avkoppling och upplevelse av 
biologisk mångfald än i parkerna. 

Skogskänsla, möjlighet att se djur, 
och upplevelse av rofylldhet och att 
komma bort från bebyggelse är viktiga 
upplevelsevärden. Liksom möjligheter till 
utomhuspedagogik, promenader, utflykter, 
motion och träning med mera. 

Förslagsvis tar man fasta på vad som 
föreslås i gällande översiktsplan och 
strukturplanen inom Familjen Helsingborg, 
det vill säga att utveckla grönstråket utmed 
Vegeå.

2. Folketshusparken

Folketshusparken, tätortsparken, är en 
mångfunktionell park centralt belägen 
i Bjuv. Den ytavgränsning som initialt 
gjordes i samband med inventeringen 
och värderingen kan ligga till last för 
totala antalet kvaliteter i parken. Räknas 
även friluftsbadet och angränsande och 
sammanhängande park in framträder 
en stor central park men fler funktioner 
med betydelse för sociala värden. 
Folketshusparken inhyser i dagsläget 
många upplevelsekvaliteter och kan 
på många sätt ses som en av tätortens 
viktigaste gröna målpunkter. Parkens 
storlek är mycket gynnsam för olika 
sociala värden samt dess centrala läge 
har stor betydelse för tillgängligheten. 
Förslagsvis tas en särskild plan fram för 
Folketshusparken som delvis fokuseras på 
tillskapande av nya såväl som förstärkning 
av befintliga upplevelsekvaliteter.

Givetvis bör även fokus avse främjande 
av ekosystemtjänster i stort. Viktiga 
värden att ta fasta på är funktioner som 
kan fylla en del av vuxnas och barns 
motionsbehov. Exempel på dessa är öppna 
fält, promenadslingor, simbassänger, 
idrottsanläggningar, med mera. Ytterligare 
exempel är den större lekplatsen, plats 
för evenemang och festligheter samt 
blomsterprakten. 

Grönstråket utmed Boserupsbäcken 
omnämns i gällande översiktsplan som 
en grön oas belägen mitt i Bjuv. Utmed 
dess sträckning finns många intressanta 
miljöer både rofyllda platser och platser för 
lek och idrott av olika slag. Förslagsvis tar 
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man fasta på vad som föreslås i gällande 
översiktsplan, det vill säga att utveckla 
grönstråket utmed Boserupsbäcken ur ett 
socialt och ekologiskt perspektiv.

3. Hedvallska grannskapspark & 
Boserupsbäcken

Situationen som förelåg i samband med 
inventeringen och värderingen har 
ändrats och stämmer, i skrivande stund, 
inte överens med dagens situation. Detta 
till trots finns flera kvaliteter i Hedvallska 
grannskapspark och angränsande område 
utmed Boserupsbäcken. Hedvallska 
grannskapspark är ett område med hög 
täthet med olika upplevelsekvaliteter. 
Området utmed Boserupsbäcken 
förefaller, även det, ha hög täthet avseende 
upplevelsekvaliteter. 

Grönstråket utmed Boserupsbäcken 
omnämns i gällande översiktsplan som 
en grön oas belägen mitt i Bjuv. Utmed 
dess sträckning finns många intressanta 
miljöer både rofyllda platser och platser för 
lek och idrott av olika slag. Förslagsvis tar 
man fasta på vad som föreslås i gällande 
översiktsplan, det vill säga att utveckla 
grönstråket utmed Boserupsbäcken ur 
ett socialt och ekologiskt perspektiv. 
Därmed föreslås en utveckling där 
tillskapande av nya såväl som förstärkning 
av befintliga upplevelsekvaliteter 
utmed Boserupsbäcken. Området 
utmed Boserupsbäcken kan förslagsvis 
ses som och på sikt utvecklas till en 
mångfunktionell park, en tätortspark. Ses 
området utmed Boserupsbäcken som 
en del av Hedvallska grannskapspark, 

eller vice versa, är det möjligt att kunna 
betrakta det samlade området som EN 
park – en tätortspark. Ses områdena som 
ett område, en park, bör utvecklingen 
på sikt understödja utvecklingen 
mot en sammanhängande park med 
viktiga värden. Ses områdena som en 
park bör viktiga värden för det lokala 
sammanhanget utvecklas. Det är ett 
område som lämpar sig för promenader, 
fysisk aktivitet, lek, avkoppling, möten 
och samvaro utvecklas. Andra exempel på 
viktiga värden är lekplatser och attraktiva 
sittplatser men även ytor för bollspel, solbad 
och sällskapslekar.

Föreslås ändring av markanvändning i 
angränsande områden i öster kan med 
fördel tillskapande och utveckling av 
upplevelsekvaliteter förläggas utmed 
Boserupsbäcken. 

4. Gunnarstorps natur- och 
rekreationsområde

Genom tillämpning av den karaktärsmall 
som beskrivs i metoden erhåller området 
både hög täthet men även många 
kvaliteter i samma yta. Den ytavgränsning 
som initialt gjordes i samband med 
inventeringen och värderingen kan ligga 
till last för totala antalet kvaliteter i parken. 
Räknas alla ytor in som ligger inom 
markerat område framträder ett område 
med ett flertal kvaliteter. 

Förslagsvis tar man fasta på vad som 
föreslås i gällande översiktsplan, det 
vill säga att utveckla området till en del 
av kommunens allmänt tillgängliga 
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grönstruktur när deponeringsanläggningen 
för jord och sten upphört. Därtill kan 
förslagsvis en plan för området tas fram för 
tillskapande av nya såväl som förstärkning 
av befintliga upplevelsekvaliteter. 
Huvudfokus kan förslagsvis ligga i linje 
med natur- och rekreationsområden, det 
vill säga naturupplevelser och på olika 
motionsaktiviteter. Skogskänsla, möjlighet 
att se djur, och upplevelse av rofylldhet 
och att komma bort från bebyggelse 
är viktiga upplevelsevärden. Liksom 
möjligheter till promenader, utflykter, 
motion och träning med mera. Området 
är delvis ett industriområde. Området är 
därtill ett minne av gången tid och dess 
verksamheter som bedrivits på platsen med 
tillhörande kulturhistoriska värden. 

5. Brogårdaskogen

Genom tillämpning av den karaktärsmall 
som beskrivs i metoden erhåller området 
både hög täthet men även många kvaliteter 
i samma yta. Området har en bra placering 
i närheten av varierande bostadstyper och 
skola men även natur och areella näringar. 

Förslagsvis tar man fasta på vad som 
föreslås i gällande översiktsplan och 
strukturplanen inom Familjen Helsingborg, 
det vill säga att utveckla grönstråket utmed 
Vegeå. Därtill kan förslagsvis en plan 
för området tas fram för tillskapande av 
nya såväl som förstärkning av befintliga 
upplevelsekvaliteter. Huvudfokus kan 
förslagsvis ligga i linje med natur- 
och rekreationsområden, det vill 
säga naturupplevelser och på olika 

motionsaktiviteter. Skogskänsla, möjlighet 
att se djur, och upplevelse av rofylldhet och 
att komma bort från bebyggelse är viktiga 
upplevelsevärden. Liksom möjligheter till 
utomhuspedagogik, promenader, utflykter, 
motion och träning med mera.

6. Platsen

I bostadsområdet Platsen ligger en 
park- och torgbildning med samma 
namn. En park och plats med mycket 
historia och stora kulturhistoriska värden. 
Storleksmässigt är parken att betrakta som 
en mycket liten grannskapspark, nästan 
en närpark. Sett till sin storlek har Platsen 
många kvaliteter värda att bevara och 
utveckla. Det framgår inte minst i och med 
denna studie av området. 

I och med områdets kulturhistoriska värden 
och sett till antalet upplevelsekvaliteter 
i förhållande till området storlek vore 
det lämpligt att ta fasta på befintliga 
värden och utveckla dessa. Förslagsvis 
tas en särskild plan fram för Platsen 
som delvis fokuseras på tillskapande av 
nya såväl som förstärkning av befintliga 
upplevelsekvaliteter. Viktiga värden att 
ta fasta på att området är plats för lek, 
spel, möten, samvaro, vila och dess 
centrala placering i bostadsområdet. Det 
är en bostadsnära park som är viktig med 
sin strukturbildande och orienterande 
funktion.  
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Områden som sticker ut - Billesholm

Antal upplevelsekvaliteter
0

1

2

3

4

5

6

O
1

2

1. Ljungsgårds koloniområde
2. Kyrkbacken
3. Billesholmsskogen & Kungsgårdsområdet
4. Västervångs grannskapspark

3

4



46

1. Ljungsgårds koloniområde

Det förefaller kanske konstigt att 
koloniområdet har erhållit en hög tähet 
och flera antal upplevelsekvaliteter. 
Det dock genom tillämpning av den 
karaktärsmall som beskrivs i metoden 
som området tillskrivs både hög täthet 
och många kvaliteter i samma yta. Kanske 
inte så konstigt eftersom metodiken, 
genom karaktärsmallen, har koloniområde 
som inkluderande parameter i flertalet 
av beskrivna upplevelsekvaliteter. 
Koloniområdet ägs av Bjuvs kommun men 
är utarrenderat. Allmänheten har inte fritt 
tillträde till området.

2. Kyrkbacken

Kyrkbacken sticker synnerligen ut. 
Det är en liten park, storleksmässigt 
en närpark, som inhyser många fler 
upplevelsekvaliteter än vad man kan 
vänta sig av dess storlek. I och med 
områdets kulturhistoriska värden och 
sett till antalet upplevelsekvaliteter i 
förhållande till området storlek vore det 
lämpligt att ta fasta på befintliga värden och 
utveckla dessa. Förslagsvis tas en särskild 
plan fram för Kyrkbacken som delvis 
fokuseras på förstärkning av befintliga 
upplevelsekvaliteter. Viktiga värden att ta 
fasta på är att området är plats för möte, 
samvaro, vila och blomsterprakt. 

3. Billesholmsskogen & 
Kungsgårdsområdet

I de sydöstra delarna av Billesholm ligger 
den imponerande Billesholmsskogen. 
Skogen innehåller en mängd äldre ek- 
och bokträd i ett centralt läge i samhället 
och är på så sätt lättillgänglig. Skogen 
har många upplevelsekvaliteter och 
utmärker sig i Bjuvs kommun, eftersom 
kommunen är markägare. Kommunen äger 
inte andra skogsområden med liknande 
sammansättning avseende ålder och 
träslag. 

Området är att betrakta som intressant 
ur ett folkhälsoperspektiv dels avseende 
lägre bullernivåer, dels avseende vilka 
upplevelsekvaliteter som påträffats inom 
området. Här finns helt enkelt stora 
förutsättningar för stressreduktion och 
rekreation. Områdets storlek är mycket 
gynnsam för goda förutsättningar för en 
differentierad miljö med plats för olika 
sociala värden. Ses Billesholmsskogen 
i samma sammanhang som 
Kungsgårdsområdet framträder ett större 
sammanhängande område som ägs av 
kommunen. 

Förslagsvis tas en särskild plan fram 
för Billesholmsskogen, inklusive 
Kungsgårdsområdet, som ett natur- 
och rekreationsområde. Fokus bör vara 
tillskapande av nya såväl som förstärkning 
av befintliga upplevelsekvaliteter. Givetvis 
bör även fokus avse främjande av 
ekosystemtjänster i stort. Viktiga värden 
att ta fasta vid är möjligheten att uppleva 
natur och landskap i en relativt lugn miljö 
med mer vilda miljöer för avkoppling 
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och upplevelse av biologisk mångfald 
än i parkerna och utomhuspedagogik. 
Förslagsvis tar man fasta på vad som 
föreslås i gällande översiktsplan, det vill 
säga att utveckla Billesholmsskogen. Bland 
annat föreslås, i gällande översiktsplan, att 
komplettera stigsystemet samt möjliggöra 
för olika aktiviteter. 

4. Västervångs grannskapspark

Västervång grannskapspark har ett 
område med relativt hög täthet med 
olika upplevelsekvaliteter. Området har 
en bra placering i närheten av bostäder, 
skola, idrottsplats och Folkets park. Det 
går givetvis att diskutera avgränsningen 
för den yta som ligger till grund för detta 
planeringsunderlag. Kanske kan fler 
upplevelsekvaliteter räknas in i parken om 
avgränsningen görs på annat sätt.

Billesholms tätort saknar en tätortspark 
och förslagsvis kan Västervångs 
grannskapspark och angränsande områden 
utvecklas till en park – en tätortspark. 
Ses områdena som ett område, en park, 
bör utvecklingen på sikt understödja 
utvecklingen mot en sammanhängande 
park med viktiga värden. Ses områdena 
som en park bör viktiga värden för det 
lokala sammanhanget utvecklas. Det är ett 
område som lämpar sig för promenader, 
fysisk aktivitet, lek, avkoppling, möten 
och samvaro utvecklas. Andra exempel på 
viktiga värden är lekplatser och attraktiva 
sittplatser men även ytor för bollspel, solbad 
och sällskapslekar. 
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1. Gröningen 

Gröningen, mitt i Ekeby, har olika 
funktioner och är definitionsmässigt en 
grannskapspark.  Gröningen inhyser i 
dagsläget många upplevelsekvaliteter 
och kan på många sätt ses som en av 
tätortens viktigaste gröna målpunkter. 
Parkens centrala läge har stor betydelse för 
tillgängligheten dock har områdets storlek 
vissa begräsningar för olika sociala värden 
men bör ändå ses som gynnsam som 
grannskapspark. 

Förslagsvis tas en särskild plan fram 
för Gröningen som delvis fokuseras på 
tillskapande av nya såväl som förstärkning 
av befintliga upplevelsekvaliteter. 
Gröningen är en grannskapspark 
med viktiga värden för det lokala 
sammanhanget och är ett område som 
lämpar sig för promenader, fysisk aktivitet, 
lek, avkoppling, möten och samvaro 
utvecklas. Andra exempel på viktiga värden 
är lekplatser och attraktiva sittplatser 
men även ytor för bollspel, solbad och 
sällskapslekar. 

2. Valleberga grannskapspark

Med sitt läge i sydöstra delen av Ekeby 
mellan bostäder och Ekeby skola och 
förskolor ligger ett område som härigenom 
kallas Valleberga park och naturområde. 
Genom tillämpning av den karaktärsmall 
som beskrivs i metoden erhåller området 
både hög täthet men även många kvaliteter 
i samma yta. Eftersom karaktärsmallen 
har varit tongivande i genomförandet är 
det möjligt att ifrågasätta om resultatet är 

en representativ återspelning av parkens 
sociala värden idag. Detta till trots bör 
området utvecklas för att bättre fungera 
som en park med höga sociala värden. 
Idag har området, till stor del på grund av 
ytavgränsningen, flera upplevelsekvaliteter 
inom samma område och högst i Ekeby. 
Detta beror som sagt på ytavgränsningen 
och dess storlek. Ekeby saknar en 
tätortspark och det är onekligen som så att 
områdets storlek är mycket gynnsam för 
goda förutsättningar för en differentierad 
miljö med plats för olika sociala värden. 

Förslagsvis utvecklas området till en 
mångfunktionell park, en tätortspark. 
Därtill föreslås att en särskild plan tas fram 
för området med fokus på tillskapande av 
nya såväl som förstärkning av befintliga 
upplevelsekvaliteter. Givetvis bör även 
fokus avse främjande av ekosystemtjänster 
i stort. Förslagsvis utvecklas viktiga 
värden för det lokala sammanhanget. 
Förslagsvis skapas ett område som lämpar 
sig för promenader, fysisk aktivitet, lek, 
avkoppling, möten och samvaro. Andra 
exempel är utomhuspedagogik, ytor 
för bollspel, solbad, sällskapslekar och 
attraktiva sittplatser.  
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Foto: Folketshusparken, augusti 2019, Bjuv
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Inledning

Varje ort eller by behöver mångfunktionella 

ytor som kan fungera både som sociala 

mötesplatser, rekreationsområden, fördröjare 

av dagvatten eller som en refug för vilda 

växter och djur. Grönområden i tätorter och 

på landsbygden hänger samman och bildar 

en helhet – en grön struktur. 

Många delar av grönstrukturen är viktiga 

off entliga rum och miljöer som har stor 

betydelse för människors livsmiljö. Vi 

behöver grönstruktur som fyller många olika 

behov – rekreationsområden, off entliga 

mötesplatser, gång- och cykelstråk, ytor 

som minskar risker för översvämningar, 

med mera. Att planera för bra grönstruktur 

är att planera för mer attraktiva, trygga och 

hälsosammare livsmiljöer.

Kommuner har, enligt PBL, i uppgift att ta 
fram en översiktsplan vari kommunen redogör 
för tänkt utveckling avseende mark- och 
vattenanvändning och bebyggelse. Tätorter 
består generaliserat av byggelse, infrastruktur 
och grönstruktur. För att möjliggöra för en 
god bebyggd miljö krävs genomtänkt fysisk 
planering och gestaltning av bebyggelse, 
infrastruktur och grönstruktur. I den fysiska 
planeringen samverkar trafi kinfrastrukturer, 
bebyggelsestrukturer samt grön- och 
blåstrukturer. Planering av vegetationsklädda 
marker och vattenområden kallas för grön- 
och blåplanering. Många gånger sätts orden 
grön- och blå- före och i kombination andra 
ord för att förklara helheter. Exempel på detta 
är grönytor och grönområden, vilka avser alla 
ytor i tätorter och dess omgivning som har 
vegetation. Ordet grönstruktur används för att 
beskriva många grönytor i ett nätverk och hur 
dessa förhåller sig till varandra. Grönstruktur 
används, likt här inledningsvis, för att beskriva 
vegetation och vatten. Ibland skrivs grön- och 
blåstruktur för att förtydliga detta. 

Grönplanering fyller en viktig roll för att 
nå internationella åtaganden att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling. Genom en aktiv 
och medveten grönplanering balanseras övrig 
fysisk planering och möjliggör för bebyggelse, 
vägar, infrastruktur och energiförsörjning 
utan att utarma grönstrukturens kvaliteter. 
Grönplanering är ett arbete utan slut. 
Aktiv grönplanering kräver samarbete och 
ansvarstagande för det gemensamma, både 
gällande den off entliga och den privata 
grönskan. Aktiv samverkande grönplanering 
kan generera ökat välbefi nnande och hälsa 
men även ökande biologisk mångfald och 
positiva avtryck för klimatet. 

Många delar av grönstrukturen är viktiga 
off entliga rum och miljöer som har stor 
betydelse för människors livsmiljö.  Vi behöver 
grönstruktur som fyller många olika behov – 
rekreationsområden, off entliga mötesplatser, 
gång- och cykelstråk, ytor som minskar risker 
för översvämningar, med mera. Att planera 
för bra grönstruktur är att planera för mer 
attraktiva, trygga och hälsosamma livsmiljöer. 
Grönstrukturen står för viktiga värden som 
riskerar att försvinna om inte avvägningar görs 
mellan grönstruktur och bebyggelsestruktur 
samt trafi kinfrastruktur. Bebyggs viktig 
grönstruktur riskerar framtidens livsmiljöer i 
Bjuvs kommun att varken bli attraktiva, trygga 
eller hälsosamma. Grönstrukturplanen för 
Bjuvs kommun är av strategisk karaktär och 
anger målen för hur grönstrukturen ska bevaras 
eller utvecklas. I grönstrukturplanen framgår 
även vilka strategier och ställningstagande som 
kommer att nyttjas i kommunens arbete för att 
nå målen. 
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Syfte

Grönstrukturplan för Bjuvs kommun är av 
strategisk och övergripande karaktär som 
beskriver utvecklingen av kommunens 
grönstruktur. Grönstrukturplanen syftar till att:

utgöra ett underlag för den fysiska 

planeringen. 

ange mål, strategier och ställningstagande 

för kommunens arbete med planering och 

förvaltning av grönstrukturen. 

på en övergripande nivå peka ut 

strategiska åtgärder och strategiska val för 

vidareutvecklingen av kommunens gröna 

och blå struktur.

påvisa ytor och områden som ökar 

kommunens attraktivitet

vara ett underlag och stöd för utformning 

av grönstrukturen, prioritering och 

verksamhetsplanering inom de förvaltningar 

som ansvarar för planering och förvaltning 

av parker, natur och fritid. 

bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, 

folkhälsomålen och målen för friluftsliv kan 

uppfyllas på lokal nivå 

Avgränsning, användning och process

Det fi nns ingen grönstrukturplan i Bjuvs 
kommun sedan tidigare. Grönstrukturplan 
är således ett helt nytt dokument. 
Grönstrukturplanen är avgränsad till att 
enbart beskriva värden i kommunens gröna 
och blå struktur. Andra motstående intressen  
beskrivs inte - avvägning mellan allmänna 

intressen ingår inte grönstrukturplan för 

Bjuvs kommun utan ingår i andra processer 
såsom exempelvis översiktsplanering och 
detaljplanering. 
Grönstrukturplanen är avsedd för planerare 
som på olika sätt och i olika skeden arbetar med 
grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen 
är att även andra aktörer och intressenter kan 
tänkas nyttja dokumentet.  

Grönstrukturplanen ska ses över och 
revideras inom ramen för den kontinuerliga 
översiktliga planeringen. Ansvarig för en 
sådan process är planeringsavdelningen 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 
Grönstrukturplanen ska antas av 
kommunfullmäktige.

Den lokala naturvårdssatsningen

Bjuvs kommun ansökte om statligt bidrag 
enligt förordning (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt under år 
2017. I slutet av mars år 2018 lät Länsstyrelsen 
Skåne meddela Bjuvs kommun att det lokala 
naturvårdsprojektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun” var beviljat. Grönstrukturplanen 
ingår i kommunens pågående arbete med 
framtagande av ny kommunövergripande 
översiktsplan. 

Process

Grönplanering är en ständigt pågående 
process där nya frågor fortlöpande måste 
adresseras och nya underlag tas fram. 
Grönstrukturplanen är med andra ord ett 
strategiskt ställningstagande baserat på de 
för tillfället rådande omständigheter och de 
underlag som fi nns tillgängliga när planen tas 
fram och antas. 

Under framtagandet av grönstrukturplanen 
har kunskapsunderlag för kommunens 
grönstruktur tagits fram som underlag 
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för arbetet. Inventering och analyser av 
kommunens grönstruktur har utförts och 
sammanställts i kartprogrammen QGIS och 
främst ArcMAP. Materialet har resulterat i 
fem olika PM som beskriver olika teman och 
i sin tur inkluderar olika kunskapsunderlag. 
Samtliga PM ligger till grund för detta 
dokument. Kunskapsunderlagen beskriver 
bland annat hur de gröna kvaliteterna är 
fördelade inom tätorterna och hur tillgången 
ser ut. I de olika PM som omnämns fi nns 
slutsatser och förslag på utveckling. De mål 
och strategier som föreslås genom detta 
program tar sin utgångspunkt i de fem olika 
PM; PM-Upplevelsekvaliteter, PM-Hållbar 

grönyteskötsel, PM-Ekosystemtjänster, PM-

Dialog med medborgarna samt PM-Analyser 

av tätorter.  

Grönstrukturplanen tar sin utgångspunkt 
i ”Bjuv 2040 - utvecklingsstrategi för 
översiktsplanen” samt vision 2030, nationella 
och regionala miljö- och folkhälsomål, 
Agenda 2030 med fl era. Grönstrukturplanen 
tar även sin utgångspunkt i en rad 
andra dokument och kunskapsunderlag 
gällande bland annat Naturvårdsprogram, 
Lekplatsprogram, Skötselplan, med 
fl era. Vidare tar grönstrukturplanen sin 
utgångspunkt i en mängd planer, program, 
policys och måldokument. Några kommunala 
exempel är Översiktsplan 2006, Miljöpolicy, 
Dagvattenpolicy, dagvattenplan med fl era. 
Några ytterligare exempel är Strukturplan för 
Familjen Helsingborg, region Skånes regionala 
utvecklingsplan, region Skånes pågående 
arbete med regionplan för Skåne, region 
Skånes temaPM – Grönstruktur i Skåne, med 
fl era.  
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Foto: Selleberga, oktober 2019, Bjuv
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Grönstrukturens nuläge och 
utmaningar

”Vid Hästabackarna har man en vidunderlig 
utblick över kommunens omväxlande natur- 
och kulturmiljöer. I detta landskap fi nns 
spår från alla historiska tidsepoker. Längst 
bort i öster höjer sig horsten Söderåsen 
med ett utbrett skogslandskap där bok och 
gran dominerar. Vid foten av Söderåsen 
tar risbygden över med sina betesmarker 
och små skogsdungar. Åvarps fälad som är 
en rest från byns gamla betesmark är idag 
naturreservat. Flera storgårdar och gods har 
också satt sin prägel på jordbrukslandskapet 
med vackra alléer och parkliknande 
skogsområden. Stora delar av det tidigare 
risbygdslandskapet har idag omvandlats till 
ett slättlandskap där odling dominerar. En del 
har också omförts till produktionsskog. 

Vegeå och Boserupsbäcken är viktiga 
vattenleder i kommunen. Här häckar 
kommunfågeln forsärlan och från gamla 
tider fi nns fl era kvarnmiljöer med dammar 
kvar. Kommunen har också skapat fl era nya 
vattenytor nära tätorterna.
 
Överallt ser man spår efter gruvepoken i 
kommunen. Slagghögar och dagbrott från 
kol och lertäkter är idag viktiga kulturmärken 
men de har också utvecklats till intressanta 
naturmiljöer och närrekreationsområden. 
Kring och i tätorterna fi nns både vild och 
städad natur som t.ex. golfbana, bäckdalar, 
skötta grönytor, dagvattendammar m.m.” 
Citat från arbetsmaterial, Charlotte Lundberg, 
i samband med framtagande av nu gällande 
översiktsplan, ÖP2006 antagen 2009.  

Bjuvs kommun har stor variation av gröna 
och blå miljöer. Det visar, inte minst, den 
översiktliga beskrivning av kommunens natur- 
och kulturmiljöer ovan som nedtecknades i 
samband med framtagande av nu gällande 
översiktsplan, ÖP2006.

I underlagsrapporten PM-Ekosystemtjänster 

beskrivs mer utförligt värden i kommunens 
grönstruktur. I rapporten framgår bland annat:

”Bjuvs kommun har ett unikt läge där 
jordbrukslandskapet möter Söderåsen. I 
mötet mellan åsen och det fl acka landskapet 
fi nns ett spännande mer småskaligt landskap 
med fl era ekosystemtjänster. Bjuv har en 
rikedom av ekosystemtjänster och fl era är 
sårbara som behöver tas tillvara. 

I en jordbruksdominerad kommun som Bjuv 
är vissa ekosystemtjänster helt avgörande 
för matproduktion. Vissa matväxter (som 
t.ex. äpplen) är helt beroende av pollinerande 
insekter och vissa bidrar med en ökad skörd 
(t.ex. raps) med hjälp av insektspollinering. 
Insekterna, i sin tur, är beroende av den 
biologiska mångfalden. Att ha tillgång till 
natur- och friluftsområden är inte en
självklarhet i odlingslandskapet utan ofta 
är tillgängligheten begränsad. I Bjuv har 
odlingslandskapet ett kulturhistoriskt värde 
och för att öka rekreationsvärdet behövs 
åtgärder för att öka tillgängligheten.  

Att satsa på ekosystemtjänster är att satsa 
på kommunens motståndskraft. När en 
sjukdom påverkar en art, fi nns det andra att 
ta dess plats. När det ösregnar, kan ekosystem 
hjälpa oss dämpa höga fl öden. Även vattnet 
vi dricker är beroende av växtlighetens och 
markens vattenrenande förmågor.” 
Citat från PM-Ekosystemtjänster. 
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Figur 1, redovisar befi ntlig markanvändning i Bjuvs kommun. 
(Källa: Nationella marktäckedata (NMD) - Naturvårdsverket)

Teckenförklaring
2 Öppen våtmark

3 Åkermark

41 Övrig öppen mark utan vegetation

42 Övrig öppen mark med vegetation

51 Exploaterad mark, byggnad

52 Exploaterad mark, ej byggnad eller väg 

53 Exploaterad mark, väg

61 Sjö och vattendrag

111 Tallskog (utanför våtmark)

112 Granskog (utanför våtmark)

113 Barrblandskog (utanför våtmark)

114 Lövblandad barrskog (utanför våtmark)

115 Triviallövskog (utanför våtmark)

116 Ädellövskog (utanför våtmark)

117 Triviallövskog med ädellövinslag (utanför våtmark)

118 Temporärt ej skog (utanför våtmark)

121 Tallskog (på våtmark)

122 Granskog (på våtmark)

123 Barrblandskog (på våtmark)

124 Lövblandad barrskog (på våtmark)

125 Triviallövskog (på våtmark)

126 Ädellövskog (på våtmark)

128 Temporärt ej skog (på våtmark)
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Jordbruksmark53%

Markanvändning

Exploaterad mark/bebyggelse12%

Öppen mark /Övrig mark7%

Sjö, vattendrag & våtmark<1%

Skog28%

Mark-

användning

Tallskog2%

Typ av skog

Granskog25%

Triviallövskog16%

Ädellövskog30%

Triviallövskog med

ädellövsinslag
<1%

Temporärt ej skog21%

Lövblandad barrskog5%

Typ av 

Skog

Bjuvs kommun har större andel invånare 
boende i tätorterna än rikssnittet. Drygt 93 
procent av invånarna i Bjuvs kommun bor i 
tätorter, vilket kan jämföras med genomsnittet 
i Sverige där drygt 87 procent bor i tätorter. 
I Sverige används knappt tre procent av 
markanvändningen till bebyggelse. Av 
resterande markanvändning utgörs 69 procent 
av skog, knappt 21 procent övrig mark samt 
drygt sju procent jordbruksmark. I Bjuvs 
kommun är siff rorna andra. Knappt tolv 
procent av marken används till bebyggelse 
och sju procent är övrig mark. Av resterande 
markanvändning utgörs 28 procent av skog 
och knappt 53 procent av jordbruksmark. (SCB, 
2021) 

I princip all mark i kommunen är påverkad 
av människan på något sätt. En stor andel av 
skogsmarken är intensivt nyttjad och bedöms, 

enligt länsstyrelsen, ha låga naturvärden. 
Drygt en procent av kommunens landareal 
är skyddad natur, vilket kan jämföras med 
drygt fyra procent skyddad natur avseende 
Skånes totala landareal (Länsstyrelsen Skåne 
2021). Poängen med att ta upp siff ror kring 
markanvändning syftar till att belysa dess 
betydelse för rekreation och friluftsliv genom 
allemansrätten. Enligt Naturvårdsverket (2021) 
anser 50 procent av befolkningen att tillgången 
till friluftsliv påverkar vid val av bostadsort. 
Vidare, enligt samma källa, är en tredjedel av 
befolkningen ute i skog och mark minst en 
gång i veckan.

På ett kommunövergripande plan kan 
man konstatera att markanvändningen i 
Bjuvs kommun skiljer sig från rikssnittet. 
I de underlag som tagits fram för 
grönstrukturplanen kan man även konstatera 
att tillgången till grönstruktur i kommunens 
tätorter skiljer sig från en genomsnittlig Svensk 
tätort. Se gärna nedan. 
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Allmänt tillgänglig  grönyta per person

Sverige287 m²

181 m²

210 m²

185 m²

75 m²

Bjuvs kommun

Bjuv

Billesholm

Ekeby

Allmänt 

tillgänglig  

grönyta per 

person

Andel grönyta per person

Andel grönyta

per person

Sverige458 m²

400 m²

366 m²

495 m²

377 m²

Bjuvs kommun

Bjuv

Billesholm

Ekeby

28%

72%

Sverige

Drygt

50%

Knappt

 50%

Bjuvs kommun

26%

74%

Bjuv

31%

69%

Billesholm

26%

74%

Ekeby

Andel skog

Grönytornas kvalitativa egenskaper

Andel öppen mark

Figur 2, från PM-Analyser av tätorter, visar 
jämförelser mellan tätorterna i Bjuvs kommun och 
Sverige. 

Tätorterna i Bjuvs kommun har lägre 
andel grönyta av tätorternas landareal än 
genomsnittet i Sverige. 

Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun har färre 
antal kvadratmeter grönyta per person än 
genomsnittet i Sverige.  

Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun har färre 
antal kvadratmeter allmänt tillgänglig grönyta 
per person än genomsnittet i Sverige 

Tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun har större 
andel öppen vegetationsklädd mark av olika 
slag (klippytor, gräsmattor med mera) och lägre 
andel skog än genomsnittet i Sverige. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
statistiken om tätorternas grönstruktur belyser 
en rad aspekter som berör grönstrukturens 
mångfunktionella betydelse. För det första, 
sett ur ett ekologiskt perspektiv, väcks frågor 
om tätorternas totala grönstruktur. Den totala 
grönstrukturen har betydelse för olika arters 
fortlevnad och spridning, oavsett vem eller 
vilka som äger eller disponerar grönytorna. 

Tätorterna i Bjuvs kommun har följaktligen 
färre möjligheter, avseende den totala 
grönstrukturen, att främja ekologin sett till ett 
genomsnitt i Sverige. 

För det andra, och sett ur ett 
rekreationsperspektiv, väcks frågor om 
ägarskap. Ägarskap kan spela en avgörande 
roll för om grönstrukturen är tillgänglig eller ej. 
Ser man till tätorternas omland, med stor andel 
jordbruksmark, är det centralt att tätorterna 
bidrar med allmänt tillgängliga grönytor. 
Förutsättningarna är helt enkelt sämre än 
genomsnittet i Sverige. Detta gäller för främst 
Ekeby och Bjuv och till viss del även Billesholm. 

För det tredje, och sett till kvalitativa 
egenskaper, påverkas grönstrukturen av grad 
av öppenhet, vegetationstyper och andra 
markanvändningsfrågor. Sammantaget 
påverkar dessa upprätthållande och främjande 
av såväl ekosystemtjänster som folkhälsa men 
även anpassning till ett förändrat klimat. Sett 
ur ett nationellt perspektiv indikerar statistiken 
att tätortsbefolkningen i Bjuvs kommun, med 
lägre andel skog än genomsnittet i Sverige, 
troligen har lägre andel kvalitativa egenskaper i 
tätorternas grönstruktur.

Andel grönyta av tätorters landareal

Sverige63%

Bjuvs kommun41%

Bjuv44%

Billesholm43%

Ekeby32%
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Vidare och enligt de underlag som tagits 
fram för grönstrukturplanen kan man 
även konstatera att det är skillnader i 
tillgång till grönstruktur i de tre tätorterna 
Bjuv, Billesholm och Ekeby. Tillgången till 
grönstruktur i tätorterna påverkas av att 
det fi nns väg- och järnvägbarriärer som 
försämrar tillgängligheten. Tillgången till 
grönstruktur i tätorterna påverkas även av 
att vissa delar av tätorterna har för långt till 
närmsta grönområde. Det saknas helt enkelt 
grönområden eller i en del fall gångnät. 
Tillgången till grönstruktur i tätorterna 
påverkas även av att grönområdena inte har 
varierat innehåll och har låga kvaliteter.

Det fi nns en konfl ikt mellan 
jordbruksintressen och grönintressen kontra 
exploateringsintressen. Flera av tätorterna 
växer vilket medför att avvägningar måste 
ske inom samhällsplaneringen för att inte 
viktiga värden och ekosystemtjänster som 
grönstrukturen levererar byggs bort. När 
en tätort förtätas måste samtidigt befi ntlig 
grönstruktur förtätas med fl er värden så 
att fl era funktioner kan rymmas på samma 
yta. Grönstrukturen inom tätorterna måste 
med andra ord få fl er mångfunktionella 
ytor. En förlust av grönområden inom 
tätorterna på grund av förtätning medför 
risk för framtida kostnader på grund av 
negativa eff ekter på biologisk mångfald, 
rekreationsvärden, kulturmiljövärden, 
lokalklimat och dagvattenfördröjning. 
Förtätningar i en tätort innebär ökat tryck på 
kvarvarande grönområden. Detta kan motivera 
investeringar och förbättringar.

Ny grönstruktur kan i en del fall komma att bli 
aktuell på åkermark vilket innebär minskad 
livsmedelsproduktion. En omvandling av 
åkermark till natur eller parkmark innebär inte 
att marken förstörs. Uppstår odlingsbehov i 
framtiden kan åkermarken återställas. 

Framtidens förändrade klimat kommer att 
ge samhällsutmaningar där grönstrukturen 
kan spela en nyckelroll för hanteringen 
av dessa utmaningar. Ett förändrat klimat 
medför samtidigt även stora påfrestningar på 
grönstrukturen. 
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Foto: Billesholmsskogen, April 2019, Billesholm
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Planförslag

Grönstrukturplanen avser att visa på en 
viljeinriktning och kan därmed ses som ett 
underlag för planering. 

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 en utvecklingsstrategi för översiktsplanen 
beskrivs hur nationella och regionala 
miljö- och folkhälsomål samt Agenda 2030 
är viktiga övergripande målsättningar. 
Utvecklingsstrategin för översiktsplanen 
tar utgångspunkt i vision 2030 men även 
i de utmaningar som Bjuvs kommun har 
identifi erat som särskilt viktiga för den fysiska 
planeringen att bemöta. Utifrån utmaningarna 
har målbilder och inriktningar med tillhörande 
mål och strategier arbetats fram. Mål och 
strategierna är principiella och ska leda till att 
visionen uppnås samtidigt som utmaningar, 
hinder och svårigheter hanteras. 

Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs 
kommuns arbete med ny översiktsplan samt 
i att nå de nationella, regionala och lokala 
miljö- och folkhälsomålen. Fyra mål och sex 
strategier är tänkta att leda Bjuvs kommun i 
arbetet med att bevara och samtidigt utveckla 
en ändamålsenlig grönstruktur. Följande fyra 
mål föreslås:

Mål

ATTRAKTIV & TRYGG GRÖNSTRUKTUR, för 

boende, näringsliv och besökare 

Grönstrukturen ska utvecklas genom att beakta 
tillgång till grönstrukturen i samband med 
planering, gestaltning och förvaltning. En 
attraktiv och trygg grönstruktur skapas genom 
att göra den mer tillgänglig (nåbar), skapa 
tillräckligt många och stora ytor samt att den 
har en utformning och kvalitet som tilltalar alla

 HÄLSOFRÄMJANDE GRÖNSTRUKTUR, för 

människor genom parker och naturområden 

Grönstrukturen har viktiga värden med 
varierade gröna miljöer som är rika på 
upplevelser och med platser för både vila och 
aktivitet. Det fi nns tydliga samband mellan 
folkhälsa och god tillgång till grönstrukturen. 
Alla ska ha tillgång till grönstruktur med god 
kvalitet inom 300 meter från sin bostad. Större 
tätortsnära gröna områden ska vara möjliga 
att nå på promenadavstånd eller via cykel. 
Gårdsmiljöer kring äldreboenden, skolor och 
förskolor ska vara varierade, lummiga, rymliga, 
tillgängliga och trygga. 

SAMMANHÄNGANDE GRÖNSTRUKTUR, där 

människor, växt- och djurliv länkas samman

 
Grönstrukturen länkas samman för att på så 
sätt bidra till att nåbarheten till parker, torg och 
grönområden förbättras och så att mötesplatser 
och platser binds samman. Det underlättar 
för rekreation och aktiviteter samtidigt som 
det skapar förutsättningar för ett rikt växt- 
och djurliv. Grönstrukturen möjliggör för att 
naturvärden och växt- och djurlivet bevaras, 
förstärks och utvecklas. 

ROBUST GRÖNSTRUKTUR, för att 

möta framtidens utmaningar som 

klimatförändringar, förlust av biologisk 

mångfald, mm 

Grönstrukturen möjliggör så att ekosystemens 
funktioner och processer upprätthålls 
och samtidigt utvecklas. På så sätt kan 
grönstrukturen bidra till klimatanpassning, 
omhändertagande av dagvatten, vattenrening 
eller andra ekosystemtjänster samtidigt 
som biologisk mångfald främjas. En robust 
grönstruktur kan både öka trivsel och 
upplevelsekvaliteter i grönstrukturen och 
samtidigt minska eff ekterna av eventuella 
skyfall och översvämningar.
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Figur 3, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs kommun. 

Planförslag
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Planförslaget illustrerar 

en viljeinriktning för 

en sammanhängande 

grönstruktur bestående 

av områden och stråk med 

tidshorisont mot 2040. 
Planförslaget redovisar 
grönstruktur med klassning 
som befi ntlig och ny. Mål 
och strategier gäller för all 
typ av grönstruktur, oavsett 
planförslagets klassning. 
Ny grönstruktur med nya 
områden och nya stråk föreslås 
utifrån olika behov och där det 
för framtiden fi nns en poäng 
i att skydda och bevara eller 
utveckla grönstruktur och 
möjligheterna för biologisk 
mångfald, rekreation, växt- 
och djurliv, klimatanpassning 
med mera. Ny grönstruktur 
föreslås för områden som 
saknar skydd från förändringar 
och exploatering. Ny 
grönstruktur föreslås i syfte att 
förstärka befi ntliga strukturer 
och samband. 
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.

Planförslag - Billesholm

Planförslag - Bjuv

Planförslag - Ekeby

Figur 4, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs 
kommun -  Ekeby. 

g
Befintlig grönstruktur

Ny grönstruktur

Befintligt stråk
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Figur 5, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs 
kommun -  Billesholm. 
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Figur 6, Planförslag för grönstruktur i Bjuvs 
kommun -  Bjuv. 
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Figur 7, Särskilda värden för grönstruktur i Bjuvs kommun .0 1 500 3 000750
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Områden med särskilda värden:

- Naturvärden: Klassifi cerade områden i 
 naturvårdsprogrammet.
- Biologisk mångfald: Områden 
 med mycket hög kapacitet enligt 
 ekosystemkartläggning.
- Ekosystemtjänster: Kärnområden med 
 hög kapacitet enligt 
 ekosystemkartläggning.
- Upplevelsekvaliteter: Grönområden 
 med fl er än fem upplevelsekvaliteter. 
 Dessa områden bedöms ha mycket goda 
 möjligheter för rekreation, sociala 
 aktiviteter och upplevelsevärden. 
- Vattenplanering: Områden som 
 bedöms som strategiska för 
 vattenvårdande åtgärder, enligt 
 vattenrådens planer.  
 Grönområden som av kommunens 
 tjänstepersoner bedöms strategiska för 
 klimatanpassning. Områden på 
 kommunalt ägd agrar mark som av 
 kommunens tjänstepersoner bedöms 
 strategiska för klimatanpassning. 

Avvägningar mellan olika intressen

Det är angeläget att i samband med planering 
eller exploatering av nya områden säkerställa 
god tillgång till kvalitativ grönstruktur. En 
knäckfråga när en tätort växer och förtätas är 
hur tätorten ska utvecklas samtidigt som de 
gröna kvaliteterna stärks. Byggs tätorten tätare 
och större med fl er invånare ökar behovet av 
tillgång till grönstruktur samtidigt som en del 
av grönstrukturen kan komma att försvinna.

Vid avvägningar mellan olika intressen föreslås 
härigenom att ett grönområde ska bedömas 
som särskilt värdefullt om:

- Det uppfyller riktvärden för god 

 tillgång till grönstrukturen. 

- Det är utpekat som ett område med 

 särskilda värden. 

- Det har en viktig placering i ett grönt 

 stråk eller om det stärker svaga 

 kopplingar i  ett grönt stråk.  

- Det ligger nära en skola, förskola eller 

 äldreboende.

- Det kan bli en tillgång i grönstrukturen 

 genom nyexploatering.

I de fall där planering eller förändring 
(exploatering) sker inom ett grönområde 
som bedöms som värdefullt enligt 
ovanstående kriterier föreslås följande 
kompensationsprinciper gälla:

1. Undvik negativ påverkan. 
2. Minimera negativ påverkan. 
3. Kompensera negativ påverkan i 
 närheten. 
4. Kompensera på annan plats. 

Kompensationsprinciperna avser i första 
hand undvika påverkan på de värden som 
fi nns inom området. I andra hand bör negativ 
påverkan på de värden som fi nns inom 
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området minimeras. I tredje och fj ärde hand är 
det tal om kompensation av förlust av värden 
varibland sociala värden, ekologiska värden 
och olika typer av ekosystemtjänster avses. I 
samband med exploatering i grönområden ska 
de värden och ekosystemtjänster som fi nns 
inom ytan före exploatering kompenseras. Det 
är angeläget att, i samband med planering eller 
förändring genom exempelvis förtätningar, 
det kvarvarande grönområdet dels följer 
riktlinjer om tillgång, dels bidrar till ökad 
mångfunktionalitet. 

Efter ianspråktagande av grönstruktur 
genom exploatering ska den kvarvarande 
grönstrukturen följa grönstrukturplanens 
målsättning och vara mer:

 - attraktiv och trygg  
- hälsofrämjande
- sammanhängande
- robust
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Foto: Varagårdsparken, september 2021, Bjuv
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Strategier

Säkerställ god tillgång till grönstruktur

Kommunens tätorter ska präglas av 
välutvecklade grönstrukturer med god tillgång 
till attraktiva livsmiljöer. Genom riktvärden 
säkerställs att människor får tillgång till 
grönstruktur av olika kvalitet, kvantitet och 
tillgänglighet.

Grunden till en god tillgång välfungerande 
grönstruktur är att det fi nns tillräckligt med 
areal, det vill säga många och stora ytor 
som hänger samman i en helhet. Parkerna 
och grönområdena bör ha ett innehåll 
som är attraktivt för besökare det vill säga 
erbjuda upplevelsekvaliteter. Tillgänglighet i 
gångnätet är en variabel som fångar i vilken 
grad ett grannskap eller del av tätort som 
är rumsligt integrerad med sin omgivning. 
Ju mer ett grannskap hänger ihop med 
omgivningen, desto mer attraktivt är det att 
bo just där. Tillgänglighet, eller nåbarhet om 
man så vill, ökar den upplevda tillgången av 
grönstrukturen tillsammans med de två ovan 
beskrivna aspekterna, dvs kvalitet och kvantitet. 
Sammantaget lägger de tre nyss beskrivna 
aspekterna (tillgänglighet, kvalitet och kvantitet) 
ovan grunden för en attraktiv grönstruktur 
och boendemiljö. Stadsbyggande handlar 
förvisso inte om enbart en boendemiljö. En 
stor utmaning är att skapa gemensamma och 
off entliga miljöer. Det krävs tydliga gränser 
mellan privat, gemensamt och off entligt för att 
skapa förutsättningar för upplevd trygghet och 
möten inom olika miljöer. 

God tillgång baseras på: 
1. Kvantitet – antal och storlek
2. Kvalitet – upplevelser, funktioner och 
 aktiviteter
3. Tillgänglighet – avstånd och barriärer

Läs gärna mer om tillgång i PM-Analyser av 

tätorter

Nedan presenteras riktvärden för god tillgång

Riktvärden för god tillgång

I grönstrukturplanen föreslås härigenom 
riktvärden för god tillgång. Planeringsmålet är 

att alla ska ha tillgång till grönstruktur med 

god kvalitet inom 300 meter (gångväg) från 

sin bostad. Med god kvalitet avses att minst 

fem upplevelsekvaliteter fi nns representerade 

samtidigt inom ett eller fl era grönområden. 

För att ett område ska kunna uppvisa god 

kvalitet ska det samtidigt vara minst 0,2 

hektar stort. Vidare delas grönstrukturen i 
tätorterna in i olika typer av områden utifrån 
storlek och dess funktion, se tabellerna nedan.   

Närpark - den bostadsnära parken

Beskrivning Närparken, det mindre grönområdet, 
nära bostaden eller förskolan/skolan 
har en viktig roll för barn, äldre eller de 
som inte har möjlighet att röra sig så 
långt. Närparken kan ses som off entliga 
mikroparker, pocket parks, mindre 
grönområden eller ett litet naturområde

Storlek 0,2 - 1 ha

Viktiga värden Närparken är en plats för lek, spel, 
möten, samvaro, vila och den nära 
naturupplevelsen. Den bostadsnära parken 
är viktig med sin strukturbildande och 
orienterande funktion. Lekmiljö för barn, 
sitta i solen och skuggan eller uppleva en 
grön oas, med både ”tak, väggar och golv” 
(träd, buskar och gräs/planteringar) – är 
viktiga värden. 

Bör erbjuda minst två till tre 

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 200 meter från bostaden

Tillgänglighet Närparken ska vara lätt att hitta, enkel att nå 
och ha en trafi ksäker placering
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Grannskapsparken – den lokala parken

Beskrivning Grannskapsparken är en mindre park 
nära bostaden som har en viktig social 
funktion. Grannskapsparken är den lokala 
parken för den korta kvällspromenaden, 
för lek och samvaro eller hundrastning.  
Grannskapsparker är grönområden, 
planlagd parkmark, skog, öppen mark eller 
natur. 

Storlek 1 - 5 ha

Viktiga värden Grannskapsparken har värden för det lokala 
sammanhanget och är ett område som 
lämpar sig för promenader, fysisk aktivitet, 
lek, avkoppling, möten och samvaro. 
Lekplatser och attraktiva sittplatser är 
exempel på viktiga värden men även ytor 
för bollspel, solbad och sällskapslekar.

Bör erbjuda minst tre till fyra 

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 300 meter från bostaden

Tillgänglighet Grannskapsparken ska vara tillgänglig 
för alla åldrar och alla ska kunna nyttja 
den. Den har en central placering i 
bostadsområdet eller utmed viktiga och 
välanvända gång- och cykelvägar. Barn bör 
helst inte behöva korsa vägar för att kunna 
nå parken. 

Tätortsparken – den mångfunktionella 
parken

Beskrivning Den stora mångfunktionella parken 
fungerar som tätortens viktigaste gröna 
målpunkt. Tätortsparken är varierad, 
attraktiv och tillräckligt stor för att rymma 
många människor och tål användning. 

Tätortsparken har ett större 
upptagningsområde än granskapsparken 
och bör därför erbjuda fl er attraktioner 
och fylla många funktioner. Tätortsparken 
har ett centralt läge, storlek och innehåll 
som lockar en målgrupp från tätorten som 
helhet. 

Storlek Minst 5 ha

Viktiga värden Tätortsparken är en målpunkt dit man 
tar sig för att träff as, promenera, låta 
barnen leka eller för att koppla av. 
Tätortsparken bör inhysa viktiga värden 
som kan fylla en del av vuxnas och barns 
motionsbehov. Exempel på dessa är 
öppna fält, promenadslinor, simbassänger, 
idrottsanläggningar, med mera. Ytterligare 
exempel på viktiga värden är den större 
lekplatsen, blomsterprakten, grillplatser 
och att parken har plats för evenemang och 
festligheter.

Bör erbjuda minst fem  

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 500 meter från bostaden

Tillgänglighet Tätortsparken är med central placering lätt 
att hitta. Tillgängligheten ökar med bra 
entréer och bra gång- och cykelvägar dels 
inom parken, dels gångvägar som leder hit.  
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Natur- och rekreationsområden

Beskrivning I natur- och rekreationsområden är det 
möjligt att uppleva natur och landskap 
i en relativt lugn miljö. Natur- och 
rekreationsområdena erbjuder mer vilda 
miljöer för avkoppling och upplevelse av 
biologisk mångfald än parkerna i tätorterna.  

Storlek Minst 5 ha

Viktiga värden I natur- och rekreationsområden ligger 
huvudfokus på naturupplevelser och på 
olika motionsaktiviteter. Skogskänsla, 
möjlighet att se djur, och upplevelse 
av rofylldhet och att komma bort från 
bebyggelse är viktiga upplevelsevärden. 
Liksom möjligheter till promenader, 
utfl ykter, motion och träning med mera. I 
vissa områden är kulturhistoriska värden 
särskilt uppskattade.

Bör erbjuda minst fem 

upplevelsekvaliteter

Avstånd Max 1500 meter från bostaden

Tillgänglighet Samma riktlinjer som i tätortsparkerna.

Därutöver bör de vara nåbara 
med kollektivtrafi k samt erbjuda 
parkeringsmöjligheter. 

Gång-, cykel-och ridvägar i områdena 
är viktiga för att de ska användas i stor 
utsträckning. I vissa områden fi nns 
motionsspår. 

Tillämpning av riktvärden innebär att vissa 
områden uppvisar brister – de når helt enkelt 
inte upp till angivna riktvärden. Bristområden 
illustreras genom kartorna på nästa sida. 

Vid planering eller förändring ska ny 
grönstruktur prioriteras i områden som har 
brist på god tillgång till grönområden med 
god kvalitet inom 300 meter (gångväg) från 
sin bostad. Vid planering eller förändring 
ska grönstruktur prioriteras i områden vars 
framtid inte är säkrad genom detaljplaner eller 
andra skydd. I andra hand ska andra områden 

som exempelvis verksamhetsområden inom 
bristområden beaktas. 

Kommunen ska särskilt beakta god tillgång 
till grönstrukturen för skolor, förskolor, 
äldreboende och vårdinrättningar. 

Med stöd i resultatet från PM-Analyser 

av tätorter faller det sig rimligt att föreslå 
att kommunen bör verka för att förbättra 
tillgängligheten till grönstrukturen genom att 
förbättra gång- och cykelnätets integration 
och genhet. Förslagsvis förstärks vissa angivna 
stråk som kan stimulera deras betydelse i 
gångsystemet – utgå från det goda läget. 
Koppla nya gator till befi ntliga viktiga stråk och 
anpassa samtidigt trafi kmiljön till gående och 
cyklister och bygg entréer mot stråken. Utnyttja 
potentialen i viktiga korsningar och etablera 
mötesplatser som kan berika grönstrukturen 
och det off entliga rummet. 

Vidare och med stöd i resultatet från PM-

Analyser av tätorter faller det sig rimligt att 
föreslå att kommunen bör verka för att öka 
antalet kvadratmeter allmänt tillgänglig grönyta 
per person inom tätorterna. Förslagsvis skapas 
fl era stora grönområden och natur- och 
rekreationsområden i Ekeby. 

Slutligen, med stöd av resultatet från PM-

Analyser av tätorter faller det sig rimligt att 
föreslå att kommunen bör verka för att öka 
andelen vegetation i form av skog. Vidare 
föreslås att komplettera grönstrukturen i 
tätorterna med fl er träd, buskar, naturlika 
planteringar, klätterväxter med mera. Dessa 
föreslås för upprätthållande och främjande av 
såväl ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
som folkhälsa men även anpassning till ett 
förändrat klimat. 
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O

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekva

Område som når sex typer upplevelsekva

Område som når sju typer upplevelsekval

Område som når åtta typer upplevelsekva

Figur 9, visar bristområden (blå färg) samt 
möjlighet att nå fem upplevelsekvaliteter 
eller fl er, inom 300 meter, i Billesholm. 

Figur 10, visar bristområden (blå färg) samt 
möjlighet att nå fem upplevelsekvaliteter 
eller fl er, inom 300 meter, i Bjuv. 

Billesholm

Bjuv

Ekeby Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Bjuvs kommuns grönstruktur
Möjlighet att nå upplevelsekvaliteter 
i grönområden

Grönområde som ingår i analysen
(närpark, grannskapspark, tätortspark
samt natur- och rekreationsområde)
Bristområde - Område som enbart når 
upp till fyra upplevelsekvaliteter

Område som når fem typer upplevelsekvaliteter

Område som når sex typer upplevelsekvaliteter

Område som når sju typer upplevelsekvaliteter

Område som når åtta typer upplevelsekvaliteter

Figur 8, visar bristområden (blå färg) samt 
möjlighet att nå fem upplevelsekvaliteter 
eller fl er, inom 300 meter, i Ekeby. 
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Utveckla grönstrukturens sociala 
värden 

Kommunens utformning av grönstrukturen 
har stor betydelse för hur ytan nyttjas. Det 
krävs en variation i upplevelsekvaliteter och 
gestaltade livsmiljöer. Barns gröna miljöer, den 
bostadsnära gröna miljön, den lättillgängliga 
grönstrukturen och det sammanhängande 
större naturområdet, olika karaktärer värnas 
och utvecklas för att tillgodose behovet av 
rekreation, lek, mötesplatser, fritidsaktiviteter, 
motion och naturupplevelser. Grönstrukturens 
sociala värden utvecklas genom planering, 
gestaltning och förvaltning.

Strategin avser att utveckla grönstrukturens 
sociala värden för att nå målen i 
grönstrukturplanen. Det fi nns varken en 
schablonartad lösning eller ett färdigt recept 
för hur ett sådant arbete skulle kunna se ut. 
Inledningsvis i detta avsnitt kan det vara 
på sin plats att hänvisa att fördjupande 
information i ämnet går bland annat att 
fi nna i PM-Upplevelsekvaliteter, PM-

Hållbar grönyteskötsel och PM-Dialog med 

medborgarna. 

Grönstruktur med god kvalitet och varierat 

innehåll

Kommunen bör verka för att det ska fi nnas 
grönområden med olika storlek, karaktär och 
kvalitet i alla tätorter. Genom att tillhandahålla 
en stor variation i och mellan områden lockas 
fl er till utevistelse samtidigt som det ökar 
möjligheterna till möten mellan människor. 
Grönområden med olika storlek, karaktär och 
kvalitet leder till mer hälsofrämjande, attraktiv 
och trygg grönstruktur.  

Forskare knutna till Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har genom 
miljöpsykologisk forskning kommit 

fram till slutsatsen att det fi nns åtta 
kvaliteter som avgör vilka grönområden 
som människor fi nner attraktiva. Ju fl er 
kvaliteter en park eller grönområde har, 
desto högre är nyttjandegraden och 
populariteten. De åtta upplevelsekvaliteterna 
beskriver vad som upplevs som positivt 
i parkmiljöerna. Kommunen bör sträva 
efter att nya upplevelsekvaliteter tillskapas 
de ytor och platser som idag saknar 
upplevelsekvaliteter. Därefter kan givetvis 
ytterligare upplevelsekvaliteter tilläggas eller 
redan befi ntliga förstärkas. I arbetet med 
att höja de sociala värdena i kommunens 
grönstruktur kan kartorna med antal 
upplevelsekvaliteter och täthet tas i beaktande 
(PM-Upplevelsekvaliteter). Mot bakgrund 
av dem, samt sett i ljuset av att det enbart 
fi nns som mest sex upplevelsekvaliteter i 
en och samma park, bör man arbeta mer 
aktivt med utemiljöerna avseende storlek, 
upplevelsekvaliteter och utformning för 
utveckling av såväl befi ntliga som placering 
av nya. Kommunen bör dessutom, förutom att 
utveckla nya upplevelsekvaliteter, även arbeta 
med att förbättra tillgängligheten (nåbarheten) 
till grönområdena och i grönområdena. Enligt 
forskning fi nns tydliga samband mellan 
gångavstånd till grönområde och hälsa. Kortare 
gångavstånd än 300 meter från bostaden till 
ett grönområde tycks helt enkelt ge positiva 
hälsoeff ekter. Kortare gångavstånd än 300 
meter är viktigt för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

Enligt forskning fi nns samband mellan hälsa 
och ett områdes storlek. Större grönområden 
med naturlig vegetation tycks bidra till 
återhämtning vid stress och mental trötthet 
samt erbjuder bättre möjligheter till fysisk 
aktivitet. Det krävs minst en hektar för 

positiva relationer mellan grönområdet och 

hälsa. Mindre grönytor, såsom fi ckparker och 
stadsgrönska, har andra värden och bidrar 
till andra upplevelser likt social samvaro 
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eller få en nypa frisk luft. I PM-Dialog med 

medborgarna framgår det att stora parker 
och natur- och rekreationsområden är 
mycket uppskattade i kommunen. Vidare 
efterfrågas värden som främst förknippas med 
större parker, grönområden samt natur- och 
rekreationsområden. 

För att kunna utveckla grönstrukturens 
kvalitet och innehåll och med stöd i PM-

Upplevelsekvaliteter och PM-Dialog med 

medborgarna bör utvecklingen ske varsamt. 
Det är å ena sidan viktigt att tillgodose värden 
avseende natur, rofylldhet och rekreation och 
aktiviteter, lek, sport och social samvaro å andra 
sidan.  

Ett lämpligt verktyg i detta sammanhang och 
som skulle kunna underlätta för planering och 
prioritering av insatser/investeringar är att ta 
fram en handlingsplan för grönstrukturen. I en 
sådan handlingsplan skulle respektive tätorts 
parker kunna studeras mer fördjupat samt 
resultera i områdesspecifi ka utvecklingsplaner.  

Barns gröna miljöer

I lekplatsprogram för Bjuvs kommun går 
det att läsa om riktlinjer för lekplatser inom 
kommunen. I lekplatsprogrammet framgår 
det med andra ord hur kommunen arbetar 
med att säkra tillgång till trygga, spännande 
och stimulerande lekmiljöer. Eftersom 
attraktiva lekmiljöer kan bli populära 
mötesplatser med stor betydelse för trivseln 
och sammanhållningen är de viktiga att beakta 
vid utvecklingen av grönstrukturens sociala 
värden. 

I Lekplatsprogram för Bjuvs kommun står 
det att lekplatser (närlek) bör fi nnas inom 
300-400 meter. Upptagningsområden i 
lekplatsprogrammet illustreras genom 300 
meters buff ert fågelvägen. Med stöd i resultatet 
från PM-Analyser av tätorter framgår det 

att runt 50 procent av de boende i kommun 
når en off entlig lekplats inom 400 meter 
gångväg. Utifrån detta kan man konstatera 
att tillgången till off entliga lekplatser inom 
kommunen är något begränsad. Vid eventuell 
framtida revidering av lekplatsprogrammet 
bör gångavstånd tillämpas och inte fågelväg 
avseende riktlinjer.  

Många av lekplatserna består av ett par 
gungor, vippgungor och någon form av 
klätterställning. Utifrån vad som framgår 
av lekplatsprogrammet kan man hävda 
att lekvärdet på många lekplatser är något 
begränsat. Enligt lekplatsprogrammet är 
lekredskapen av god kvalitet men detta 
är inte tillräckligt för att locka till lek och 
utevistelse. Lekplatserna är inte integrerade 
i sin miljö och saknar växtlighet som kan 
interageras i leken och tillföra det som gör 
platserna mer lekvänliga. Lekplatsprogrammet 
föreslår att miljöerna kring lekplatserna bör 
utvecklas avseende de sociala värden för 
att på sått skapa mer tilltalande miljöer för 
vuxna. Lekplatsprogrammet förslår även att 
uppmuntra till lek i grönområden som har 
goda förutsättningar för att bli fi na lekmiljöer. 
Dessa miljöer återfi nns i den befi ntliga 
vegetationen, i den kuperade terrängen med 
mera. Med stöd i lekplatsprogrammet föreslås 
att barns spontana lek i grönstrukturen ska 
uppmuntras. Parker, grönområden samt 
natur- och rekreationsområden som har 
befi ntlig vegetation och kuperad terräng och 
som på så sätt har goda förutsättningar för en 
stor variation till kreativ lek bör bevaras och 
utvecklas ändamålsenligt. Trädskugga och 
skugga från annan vegetation är viktigt att 
beakta med hänsyn till skadlig UV-strålning. 

Barn spenderar en stor del av sin vardag i de 
gröna miljöerna kring skolor och förskolor. 
Det är angeläget att dessa miljöer utformas 
med hög kvalitet och säkerhet samt trygga 
skolvägar. God tillgång till attraktiva lekmiljöer 
i parker och naturområden som används av 
förskolor och skolor bör särskilt beaktas. 
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Trygghet 

Det är angeläget att frågor avseende trygghet 
och trivsel integreras i kommunens arbete 
med utveckling av grönstrukturen och 
dess sociala värden. Trygghet och trivsel är 
viktiga inte minst i avseende för att skapa 
förutsättningar för att så många som möjligt 
ska vilja nyttja parkerna, grönområdena 
samt natur- och rekreationsområdena. God 
gestaltning och design kan generera ökad 
trivsel men även skötsel och renhållning. 
Miljöer som ger ett ovårdat uttryck på grund 
av nedskräpning kan påverka känslan av 
otrygghet. God renhållning och skötsel men 
även bra belysning är något som tenderar att 
ha positiv påverkan på känslan av trygghet. 
Just dessa aspekter fanns bland de mest 
önskade förslag på förbättringar i kommunens 
grönstruktur, med bättre belysning som klar 
etta, enligt vad som framgår av PM-Dialog med 

medborgarna. Trafi ksituationer kan utgöra en 
risk för säkerhet, i synnerhet för barn eftersom 
de kan ha ett begränsat rörelseutrymme. 
Grönstrukturens sociala värden kan utvecklas 
genom att särskilt fokus riktas mot barns trygga 
skolvägar samt trygga gång- och cykelvägar 
efter mörkrets inträde. Frågan avseende 
trygghet i den off entliga miljön är givetvis mer 
mångbottnad än den korta beskrivningen ovan. 
En plats historik avseende våld eller övergrepp 
kan ge en rädsla hos många i samhället för att 
bli utsatt och som i förlängningen begränsar 
rörelsefriheten. 

En annan fråga som vanligtvis lyfts är 
att vegetation i form av skog, naturlika 
planteringar eller buskage kan i en del fall 
påverka känslan av trygghet.  Enligt forskning 
upplever många mer otrygghet i miljöer då 
de ensamma passerar ett grönområde med 
tät vegetation. Många upplever att en röjning 
eller utglesning skulle kunna öka den upplevda 
tryggheten. Det är dock synnerligen viktigt en 
röjning eller utglesning sker på sådant sätt att 

resultatet inte blir tät slyskog efter bara några år. 
Tät vegetation kan vara en bra lekmiljö för barn 
eller lämplig födo-/viloplats för djur, fåglar och 
insekter. En del människor föredrar dock en 
gles vegetation eftersom den kan upplevas som 
mer trygg. Skogen har viktiga sociala värden 
med betydelse för människors välbefi nnande, 
hälsa, boendemiljö med mera. 

Forskning visar att människor, i allmänhet, 
främst tilltalas av skogar som har en varierad 
struktur, olika trädslag och ålder. Med stöd i vad 
som framgår i PM-Upplevelsekvaliteter tycks 
buller påverka känslan av trygghet, där känslan 
av otrygghet tycks förstärkas med ökande 
buller. För stressreduktion och rekreation krävs 
låga nivåer av omgivningsbuller. Forskning 
visar att vegetation har förmågan att dämpa 
buller från trafi k. Naturbaserad bullerdämpning, 
genom vegetation, är som mest eff ektiv då den 
består av hög och djup vegetation med täta, 
fl erskiktade planteringar. 

Det är viktigt att fi nna en balans mellan 
tät respektive gles vegetation. Flerskiktade 
strukturer med olika ålder och träslag tycks 
vara att föredra samtidigt som de i vissa miljöer 
bör vara glesa som trygghetsåtgärd medan 
de i andra miljöer bör vara tätare för ekologi, 
bullerdämpning, lek med mera. 
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Skötsel

Förvaltning och skötsel av grönstrukturen, 
tätortens off entliga rum, spelar en 
nyckelroll för tätorternas attraktionskraft, 
trygghet, möjligheter till rekreation, 
mångfunktionella ytor – alla de mål som 
anges i grönstrukturplanen. För att kunna 
utveckla grönstrukturens sociala värden 
behövs en ändamålsenlig förvaltning och 
skötsel. För de sociala värdena är det en 
fördel om grönstrukturen är varierande med 
olika skötselintensitet som ger många olika 
upplevelser. För trygghet och attraktivitet är 
det viktigt att skötselnivån är hög för ytor som 
förväntas vara välskötta. Vid planering och 
gestaltning av områden är det därför viktigt 
att väga in den framtida skötselaspekten 
och bygga områden på ett sådant sätt att de 
går att sköta eff ektivt och med hänsyn till de 
ekonomiska resurser som fi nns att tillgå.

Under processen med framtagandet av 
grönstrukturplanen har tanken om en hållbar 
grönyteskötsel väckts. Ta gärna del av PM-

Hållbar grönyteskötsel.

Noterbart är att det fi nns stor potential att 
genom mer hållbara, resurssparande och 
kostnadseff ektiva metoder utveckla fl er 
upplevelsekvaliteter och därmed sociala 
värden i kommunens grönstruktur genom att 
göra en översyn av kommunens gräsytor. 

Bjuvs kommun har väldigt stor areal gräsytor 
som med fördel kan ställas om till annan 
mindre kostsam skötsel. Genom medveten 
och konsekvent planering av skötsel kan ytor 
ställas om för tillskapande av fl er kvaliteter och 
bättre ekonomi. Genom välavvägd blandning 
mellan planering, gestaltning och skötsel är 
det möjligt att fi nna platsanpassade lösningar 
såsom exempelvis ängsliknande gräsmattor 
eller att låta naturen ta över ett område 
samtidigt som det fortsatt är inbjudande.
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Öka samarbete och delaktighet  

Kommunen vill utveckla samverkan mellan 
olika aktörer för att stärka och vidareutveckla 
de gröna värdena. Grönområden är till för 
kommuninvånarna och det är därför viktigt att 
ha en nära kommunikation mellan planering, 
förvaltning och allmänhet.

En park är aldrig färdig

Grönplanering används för att planera 
och utveckla en fungerande grönstruktur. 
Grönplanering är ett arbete utan slut. 
Aktiv grönplanering kräver samarbete och 
ansvarstagande för det gemensamma, både 
gällande den off entliga och den privata 
grönskan. Aktiv samverkande grönplanering 
kan generera ökat välbefi nnande och hälsa 
men även ökande biologisk mångfald och 
positiva avtryck för klimatet. Grönstrukturen 
behöver samtidigt innehålla funktioner och 
upplevelser som är attraktiva för medborgarna. 
Grönstrukturen engagerar människor. Det 
är viktigt att kommunen är inkluderande 
gentemot organisationens omvärld. I detta 
sammanhang kan det vara lämpligt att utgå 
från målgruppsperspektiv. Med stöd i vad 
som framgår i PM-Upplevelsekvaliteter 

tilltalas människor med olika ålder, kön och 
bakgrund av olika typer av upplevelser och 
funktioner. Enligt forskning är de vanligaste 
aktiviteterna i närmiljön promenader, 
avkoppling, trädgårdsarbete, cykling, vara ute 
med barn, sola, vandring, med fl era. För yngre 
barn är det viktigt med goda möjligheter till 
stimulerande lek medan äldre barn och unga 
vuxna efterfrågar mötesplatser för umgänge 
och grönområden med anläggningar för 
sociala aktiviteter och sporter. Kvinnor 
promenerar oftare än män och anser samtidigt 
att det är viktigare med platser som ger 
möjlighet till återhämtning. Den demografi ska 
utvecklingen i kommunen medför bland 
annat att efterfrågan på vilka aktiviteter och 
upplevelsekvaliteter som önskas för enskilda 
grönområden varierar över tid. En park är 
således aldrig färdig. 

Den europeiska landskapskonventionens, 
som trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige efter 
att Sverige ratifi cerat den, mål är en rikare 
livsmiljö där alla kan delta i utformningen. I 
PM-Dialog med medborgarna framgår det att 
medborgarna har olika önskemål om möjlig 
utveckling för kommunens grönstruktur. 
Med stöd i vad som framgår i PM- Hållbar 

grönyteskötsel bör medborgare ges möjlighet 
att vara med och påverka grönstrukturen i syfte 
att gå mot en mer hållbar utveckling. 

Alla betydande investeringar för att utveckla 
grönstrukturens sociala värden bör föregås av 
en målgruppsanalys.   

Samarbeten

Grönstrukturplanen är en sektorsplan som visar 
en viljeinriktning och kan därmed ses som ett 
underlag för planering. I grönstrukturplanen 
görs inga avvägningar mellan de gröna 
värdena mot andra samhällsintressen. För 
att grönstrukturplanen ska få genomslag 
krävs det en god kännedom om den i andra 
berörda förvaltningar och bolag samt att 
förvaltningarna och bolagen får tillräckliga 
anslag för att kunna genomföra åtgärder. 
Utmaningarna med klimatanpassning är 
ett tydligt exempel på hur grönplanering är 
sektorsövergripande. Rutiner och samarbeten 
behövs, både i planering och skötsel, för 
att nå mångfunktionella lösningar och 
grönstrukturplanens mål. 

Grönstrukturen i Bjuvs kommun sträcker 
ut i kommunens omland som kräver 
kommunövergripande samarbeten 
och ställningstaganden. Kommunens 
aktiva deltagande och samarbete inom 
Söderåskommunerna, Familjen Helsingborg, 

Vegeåns vattenråd och Rååns vattenråd är 
exempel på nuvarande arbete. 
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Bevara och utveckla ett rikt växt- och 
djurliv och länka samman de grönblå 
stråken till ett sammanhängande 
nätverk

Gröna stråk

Kommunen ska ha ett välfungerande nätverk 
av gröna stråk. Stråken ska möjliggöra 
rekreation, stimulera till aktiv transport och 
agera spridningsvägar för växt- och djurlivet. 
Stråken är viktiga för djurs och växters 
möjligheter att sprida sig till och röra sig mellan 
olika områden.

Vattendrag utgör spridningsstråk för 
exempelvis fi sk och andra växter och djur i 
limniska miljöer. De gröna stråken har olika 
funktioner.  Stråken kan även användas för 
rekreation och vardagliga förfl yttningar 
såsom väg till jobb, skola och aktiviteter. Det är 
onekligen så att sammanlänkande områden 
ökar tillgängligheten och orienterbarheten. 
Grönstrukturen kan med fördel kompletteras 
och vidareutvecklas till ett sammanhängande 
nätverk. Vidare är det önskvärt att tätorternas 
grönstruktur stäcker sig ut i omgivande 
landskap. De gröna stråken kan förlängas 
och gröna områden och stråk förbindas med 
varandra genom exempelvis trädkantade vägar 
eller mindre parker. 

De grönblå stråken ska tas i beaktande, 
för bevarande och utvecklande, vid all ny 
markanvändning men även för människors 
vardagliga förfl yttningar. Gröna stråk är en 
viktig del av den gröna infrastrukturen. Grön 
infrastruktur kan förklaras som ekologiskt 
funktionella närverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden och anlagd 
grönstruktur som utformas, brukas och 
förvaltas på ett sätt som möjliggör bevarande 
och främjande av biologisk mångfald och för 
samhällets viktiga ekosystemtjänster. Genom 
att planera mark- och vattenanvändningen 
med ekologiska processer i beaktande kan 
marken och vattnet brukas på ett hållbart sätt, 

vilket är viktigt för att vi i framtiden ska kunna 
förlita oss på de ekosystemtjänster som naturen 
ger oss. Rent vatten, rekreation, pollination 
av växter och grödor är alla exempel på 
ekosystemtjänster. 

Eftersom de gröna stråken har olika funktioner 
ställs olika krav på stråkens utformning och 
konstruktion. De stråk som fyller rekreativa 
och ekologiska funktioner medför högt ställda 
krav på både en attraktiv miljö och bred grön 
zon samt låga bullernivåer. Olika arter har olika 
behov vid förfl yttning. I vissa sammanhang 
förs resonemang om vilken bredd som är 
den bäst lämpade avseende gröna stråk. 
Det viktigaste är dock att stråken anpassas 
till omgivningen där topografi , bebyggelse, 
bullernivåer, skötsel och omgivande vegetation 
är exempel på aspekter som stråken bör 
anpassas till.  
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Naturvärden

Under de senaste 30 åren har Bjuvs kommun 
inventerat och värderat värdefull natur vid ett 
fl ertal tillfällen. Värdefull natur i Bjuvs kommun 
från 1991, Miljö- och naturvårdsprogram 
från mitten av nittiotalet, värdefull natur 
angiven i översiktsplan 2006 samt nu senast 
i Naturvårdsprogram för Bjuv från år 2016. I 
naturvårdsprogrammet anges tre strategier 
som är övergripande för allt naturvårdsarbete:
1. Bevara och utveckla naturen
2. Nyskapa och kompensera naturvärden
3. Öka kunskapen och sprid engagemang 
 för naturen

Grönstrukturplanen har en bred ansats då 
den föreslår att grönstrukturen, inte minst 
i den off entligt ägda marken, genom att 
bevara, anlägga, sköta och utveckla olika 
typer av områden skapar ett brett spektra av 
livsmiljöer för växter och djur. Nya livsmiljöer, 
kreotoper, kan skapas för att främja den 
biologiska mångfalden. Exempelvis kan 
dagvattendammar, våtmarker, blommande 
buskar och träd, bryn, fl er träd och död ved 
anläggas i och kring kommunens tätorter. 
Ett varierat fältskikt kan med fördel skapas 
för att gynna många arter och samtidigt 
berika människans livsmiljöer. Skötseln och 
förvaltningen spelar en avgörande roll för att 
bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. 
Tätorternas grönstruktur föreslås skötas och 
utvecklas efter naturens förutsättningar. Det 
gör grönstrukturen mer hållbar sett till alla tre 
hållbarhetsperspektiv. Exempelvis är öppna 
gräsmarker och brynmiljöer bäst lämpade 
på näringsfattiga marker och lövskog på 
näringsrik mark. Med stöd i vad som framgår i 
PM- Hållbar grönyteskötsel kan med fördel en 
del av kommunens gräsytor ställas om till en 
skötsel som tillför värden för växt- och djurlivet. 
Klippta gräsmattor bör dock fi nnas på de 
platser där detta krävs i relation till funktion för 
nyttjande och kulturhistoria. Tätorternas skogar 

föreslås en varierad struktur, olika trädslag 
(efter ståndort) och ålder. Grova och gamla 
träd bör bevaras i så lång utsträckning som 
möjligt. Skyddszon med träd och buskar utmed 
vattendrag bör behållas. 

För framtiden fi nns en poäng i att skydda, 
bevara och utveckla vissa områden för 
deras betydelse för växt- och djurliv 
eller friluftsområden genom exempelvis 
säkerställande av områden eller ändringar i 
detaljplaner. Följande områden föreslås beaktas 
i sådant arbete:

1. Boserupsbäcken vid Mölledammarna 
 (Naturreservat - förslag från Värdefull 
 natur 1991)
2. Möllebäcken, mellan Haberga och 
 S. Vram (Naturreservat -förslag från 
 Värdefull natur 1991)
3. Västergårda fälad (Naturreservat 
 -förslag från Värdefull natur 1991)
4. Maglaby kärr (Naturreservat -förslag 
 från Värdefull natur 1991)
5. Gunnarstorp natur- och 
 rekreationsområde (förslag från ÖP 
 2006)
6. Grönstråk utmed Vegeå (förslag från 
 ÖP 2006 & strukturplan Fam. 
 Helsingborg)
7. Selleberga natur- och rekreationsområde
8. Gröningen
9. Ekebyparken (tätorspark)
10. Billesholmsskogen
11. Tivoliparken
12.  Brogårdaskogen
13.  Brogårda natur- och rekreationsområde
14.  Kungsgårdsparken (tätortspark)
15.  Askebunkarna
16. Skromberga natur- & rekreationsområde
17. Ljungsgård natur- & rekreationsområde
18. Ekeby natur- & rekreationsområde
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Utveckla karaktärsdrag   

Kommunen utgår från landskapet och 
utvecklar Bjuvs kommuns karaktärsdrag 
och gröna kulturvärden. På så sätt stärks 
kulturhistoriska miljöer och landskapsvärden 
genom att utgå ifrån platsens förutsättningar. 
Miljöerna ska lyftas fram som betydelsefulla 
inslag och målpunkter. Karaktärsdrag ska 
tillvaratas och förstärkas. 

Landskapet har många värden och tillgångar 
– ekologiska, ekonomiska, estetiska, 
kulturella och sociala. Enligt europeiska 
landskapskonventionen (ELC) är landskapet en 
gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. 
I ELC defi nieras landskap som ”ett område 
sådant som det uppfattas av människor och 
vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktor”. Hur ett landskap uppfattas handlar 
i mångt och mycket om relationen mellan 
människa och plats. Landskapskonventionen 
som innehåller en demokratisk aspekt lyfter 
landskapets sociala betydelse och vikten av 
att dagens och kommande generationer ska 
ges möjlighet till värdering och förvaltning av 
landskap. 

Bjuvs kommun har landskap med många 
olika värden. För många saknas dock 
undersökningar och beskrivningar. För 
att få bra planeringsunderlag behöver 
kunskapen fördjupas och systematiseras och 
olika karaktärer kartläggas. Många värden 
är knutna till fornlämningar, kyrkor och 
begravningsplatser, gårds-och bymiljöer, 
ängar-och betesmarker och småskaliga 
odlingslandskap. Äldre lövträd, odlingsmurar, 
röjningsrösen, diken, husgrunder, åkerholmar, 
trädrader och alléer är alla betydelsebärande 
delar i landskapet och källor till förståelse 
för landsbygdens historia. Även de rester av 
jordbruks- och industrisamhällets infrastruktur 
och omgivande landsbygd i form av 
vägsträckningar, broar, stenmurar, slagghögar 
efter gruvor ger stora värden i landskapet. 

I jordbrukslandskapet ska äldre kulturmiljöer, 
som exempelvis värdefulla ängs- och 
hagmarker, i största möjliga utsträckning 
bevaras och restaureras. Enligt miljöbalken 
är biotoper som alléer, stenmurar, småvatten, 
odlingsrösen och åkerholmar skyddade och ska 
bevaras för framtiden.

Karaktärsdrag utvecklas genom att utgå från 
landskapet och förstärka dess olika karaktärer. 
På så sätt kan intressanta, unika och varierade 
platser skapas. Röra sig utmed vatten är 
attraktivt och kommunen bör arbeta aktivt 
med att synliggöra vatten. I samband med 
förändringar utmed vattendrag eller planering 
av vatten gäller det att planera för att så många 
som möjligt kan ta del av vattennära lägen. I 
samband med förändringar ska även ställning 
tas till om kulverterade vattendrag kan erhålla 
en öppen lösning. 

Söderåsen är ett stycke unik natur ur svenskt 
perspektiv. Den särpräglade naturen och 
det varierade landskapet har gjort området 
till ett riksobjekt för naturvård och friluftsliv. 
Söderåsen är viktig att betrakta som en helhet 
från Åstorp i väster till Röstånga i öster.

Landskapet och grönstrukturen ska användas 
som ett medvetet stadsbyggnadselement. 
Det betyder att grönstrukturen inte är en 
negation i fysisk planering, dvs det som blir 
över i samband med planering. Grönstrukturen 
ska användas för att utveckla karaktärsdrag. 
Exempelvis kan träd och alléer eller parker 
och naturområden bli viktiga landmärken. 
Vid utveckling och skötsel av park- och 
naturområden ska intressanta kulturhistoriska 
miljöer framhävas. Lanskapsstrukturer med 
betydelse för kommunens historia ska tas 
tillvara vid förändringar. På så sätt bevaras och 
främjas både gröna kulturvärden men även 
biologisk mångfald.  
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Nyttja och utveckla ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 
som ekosystemen ger människan som bidrar 
till vår välfärd och livsmiljö. Biologisk mångfald 
är grunden för alla ekosystemtjänster, där olika 
arter och organismer samverkar i intrikata 
nätverk. 

Bin pollinerar grödor. Växter renar luft 
och vatten. Naturen ger oss möjlighet 
till rekreation och friluftsliv. Fungerande 
ekosystem är avgörande för att hantera 
förestående klimatförändringar. Vid beslut 
som påverkar mark- och vattenområden 
behöver man ofta göra avvägningar. Det 
handlar om beslut kopplade till exempelvis 
planering, exploatering, skötsel och förvaltning 
av mark och vatten. Genom att nyttja och 
utveckla ekosystemtjänster som naturlig del i 
stadsplaneringen skapas förutsättningar för att 
nå grönstrukturplanens målsättning och vara 
mer: 
- attraktiv och trygg  
- hälsofrämjande
- sammanhängande
- robust

Människor trivs och mår bättre om de kan 
bo med närhet till vatten och grönområden 
samtidigt som naturen ges utrymme att 
fylla olika funktioner. Vegetation med täta 
lövverk dämpar buller, binder koldioxid 
och tar upp luftföroreningar. Växtlighet 
och vattensamlingar förbättrar luften, 
reglerar temperaturer och gör att vattnet 
har någonstans att ta vägen vid regn och 
skyfall. Ekosystemtjänster handlar helt 
enkelt om naturbaserade lösningar där 
naturen gör jobbet. Genom att nyttja och 
utveckla ekosystemtjänster och utforma de 
naturbaserade lösningarna på rätt sätt kan 
ekosystemtjänsterna hjälpa oss att möta olika 
samhällsutmaningar. Samtidigt skapas miljöer 
som människor ofta anser är vackra och 
behagliga.

Kommunen ska ta tillvara ekosystemtjänster 
och samtidigt vara öppen för att analysera 
och utveckla kunskap om hur kommunen 
kan nyttja och stärka de ekosystemtjänster 
som grönstrukturen levererar. Det handlar 
bland annat om hur grönstruktur erbjuder 
ekosystemtjänster i form av klimatreglering, 
luft- och vattenhantering, bullerdämpande 
eff ekter, möjligheten till rekreation och 
biologisk mångfald. 

Naturbaserade lösningar – mångfunktionella 

ytor

Principen är att de naturbaserade lösningarna 
i grönstrukturen ska utformas på sådant 
sätt att fl era funktioner och värden ska 
kunna samsas på samma ytor, så kallade 
mångfunktionella ytor. En grönyta kan 
exempelvis vara ett rekreationsområde 
samtidigt som de spelar en viktig roll för 
dagvattenhanteringen. Genom att arbeta 
strategiskt utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv 
kan kommunen planera för naturbaserade 
lösningar i mångfunktionella ytor som kan 
anpassas till platsens förutsättningar och 
naturens föränderlighet. Förvaltning av 
mångfunktionella ytor främjar utveckling av 
sociala och ekologiska värden samtidigt som 
den ska bedrivas på ett ekonomiskt eff ektivt 
sätt. På så vis skapas större motståndskraft mot 
förändringar. 

Inom kommunen fi nns en stor areal gräsmattor 
som med fördel kan förändras. En lämplig 
förändring är annan typ av skötsel och 
planering av nya naturbaserade lösningar 
som förser ytorna med fl er funktioner och 
kvaliteter samtidigt som ekosystemtjänster 
utvecklas. Principer för att nyttja och utveckla 
ekosystemtjänster är
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- Kompensation av höga värden 
- Skapa fl er våtmarks- och vattenmiljöer
  där det är möjligt
- Skapa vegetationsklädda kantzoner 
 längs vattendrag
- Utveckla och bevara fl erskiktade 
 planteringar, som naturbaserad 
 bullerdämpning, utmed trafi kleder. 
- Alternativ till gräsmattor 
- Bevara skogsmiljöer 
- Plantera träd och vegetation i tätorterna

Vatten  

Ett av kommunens huvudsyften med 
vattenplanering är att förbättra vattnets 
kvalitet och målet är att uppnå god ekologisk 
status 2027 samt även exempelvis målet 
översvämningsskydd. Ekosystemtjänster 
är medel för att nå vattenplaneringens mål, 
och genom att integrera ekosystemtjänster 
i vattenplaneringen på ett uttalat, tydligt 
och transparent sätt ökar möjligheterna att 
ytterligare ta tillvara på ekosystemtjänster 
för att nå målen med vattenplaneringen. 
Ekosystemtjänstperspektivet kan därmed 
minska behovet av tekniska lösningar som 
i allmänhet är mer kostsamma och mindre 
robusta. Det ger också större möjligheter 
till mångfunktionella lösningar, där fl era 
funktioner uppnås samtidigt. 

Områden i grönstrukturen som översvämmas 
naturligt är positivt både för att motverka 
översvämningar och den biologiska 
mångfalden. Dagvatten ska hanteras som en
resurs som berikar bebyggelsemiljön med 
avseende på upplevelser, rekreation, lek, 
naturvärden och biologisk mångfald. I parker 
och naturområden fi nns också möjlighet 
att anordna ytor som tillfälligtvis kan 
översvämmas vid skyfall.

Vid händelse av förtätning eller omgestaltning 
i befi ntlig bebyggd miljö ska belastning på 
dagvattensystemet minska genom att i första 

hand tillämpa lösningar ovan mark, så kallad 
trög avledning

I arbetet med genomförande av befi ntlig såväl 
som ny dagvattenplan ska kommunen fokusera 
på fl er öppna lösningar utformade för att även 
bidra med rekreativa och sociala värden

Ekosystemtjänster i Bjuvs kommun  

I underlagsrapporten PM-Ekosystemtjänster 
beskrivs mer utförligt kärnområden avseende 
ekosystemtjänster som fi nns inom Bjuvs 
kommun. I rapporten framgår bland annat:

”I kartan, nedan, visas en sammanslagning 
av alla kartlagda ekosystemtjänster. Kartan 
berättar om vilka delar av kommunen 
som har högsta totala produktionen 
av ekosystemtjänster. Kartläggningen 
har identifi erat en ojämn fördelning av 
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun. Områden 
som bidrar med mest ekosystemtjänster 
är koncentrerade längs Söderåsens  
sydsluttning medan södra och östra delarna 
av kommunen har en relativt låg kapacitet. 
Åvarps fälad, Hallabäckens dalgång och 
Wrams Gunnarstorp har identifi erats som 
särskilt värdefulla delområden. 

Söderåsen i sin helhet är en enorm resurs 
för kommunen, inte bara för näringslivet 
som naturområdet skapar, utan också för 
alla ekosystemtjänster området bidrar med. 
Ett ytterligare kärnområde består av ett stråk 
som följer Vegeåns fl öde. Vegeån bidrar med 
fl era vattentjänster, rekreativa värden och 
biologisk mångfald. I jordbrukslandskapet 
är området öst/nordöst från Billesholm 
särskilt värdefull tack vare dess mosaikartade 
karaktär. Det småskaliga jordbruket innebär 
en ökad mängd av bryn/kantzoner som 
är bra för pollinerare och den biologiska 
mångfalden. Det skapar dessutom rekreativa 
strukturer som ökar tillgängligheten.”
Citat från PM-Ekosystemtjänster. 
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Figur 11, visar samlade värden för ekosystemtjänster i Bjuvs kommun, 
från PM-Ekosystemtjänster (källa: Bjuvs kommun, Ekologigruppen)
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Foto: Kungsgården, Oktober 2021, Billesholm
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Planens genomförande 

Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs 
kommuns arbete med ny översiktsplan samt 
i att nå de nationella, regionala och lokala 
miljö- och folkhälsomålen. Fyra mål och sex 
strategier är tänkta att leda Bjuvs kommun 
i arbetet med att bevara och samtidigt 
utveckla en ändamålsenlig grönstruktur. 
Grönstrukturplanen för Bjuvs kommun är av 
strategisk karaktär och anger målen för hur 
grönstrukturen ska bevaras och utvecklas. 
I grönstrukturplanen framgår även vilka 
strategier och ställningstagande som kommer 
att nyttjas i kommunens arbete för att nå målen

Grönstrukturplanen är avsedd för planerare 
som på olika sätt och i olika skeden arbetar med 
grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen 
är att även andra aktörer och intressenter kan 
tänkas nyttja dokumentet.  

Grönstrukturplanen ska ses över och 
revideras inom ramen för den kontinuerliga 
översiktliga planeringen. Ansvarig för en 
sådan process är planeringsavdelningen 
inom kommunstyrelsens förvaltning. 
Grönstrukturplanen ska antas av 
kommunfullmäktige.

Grönstrukturprogrammet är ett dokument 
som kan underlätta ställningstaganden i 
fysisk planering och i framtida investeringar. I 
tätorterna har Bjuvs kommun goda möjligheter 
att påverka grönstrukturen eftersom merparten 
av alla fastigheter som kommunen äger 
och förvaltar återfi nns här. Inom tätorterna 
sker även löpande detaljplanering som 
juridiskt bestämmer markanvändningen. 
För genomförande av grönstrukturplanen 
är det angeläget att i samband med 
förändringar och exploatering inom 
tätorterna ta hänsyn till de mål och strategier 
samt vägledning avseende avvägningar 
mellan olika intressen som redovisas i 
grönstrukturplanen. Kommunstyrelsens 
förvaltning och Byggnadsförvaltningen ska 
ta hänsyn till grönstrukturens värden genom 
kompensationsprinciper/skadelindring. 
Nyinvesteringar i tätorternas grönstruktur 

för att öka kvaliteten bör koordineras med 

alla förtätningsprojekt inom kommunen.

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
strategiska markinköp. Att köpa eller byta in 
mark som kan förverkliga gröna stråk och ny 
grönstruktur utgör en viktig uppgift för planens 
genomförande. Förvaltningen har även i 
uppgift att se över avtal med arrendatorer 
så att de bidrar till grönstrukturplanens 
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genomförande. Kommunstyrelsens förvaltning 
är ansvarig för att  initiera och genomföra 
processer avseende att skydda vissa områden 
för deras betydelse för växt- och djurliv 
eller friluftsområden genom exempelvis 
säkerställande av områden eller ändringar i 
detaljplaner.

Detaljplanering kan bidra till planens 
genomförande både gällande säkerställande 
av befi ntlig grönstruktur som är allmänt 
tillgänglig samt på andra sätt framtidssäkra nya 
områden. I vissa fall är befi ntliga grönområden 
planlagda som något annat än natur eller 
park vilket innebär att det fi nns en risk att de 
försvinner genom exploatering. I andra fall 
kan vissa områden vara helt oreglerade och 
således inte omfattas av någon detaljplan 
eller områdesbestämmelse. För planens 
genomförande bör man överväga om det kan 
vara motiverat att i en del fall ändra detaljplaner 
för att värna de gröna värden som fi nns. I 
andra fall kan de vara aktuellt att i pågående 
detaljplaner inkludera värdefulla grönområden 
för att tillskapa eller utveckla värden. 

Teknisk förvaltning ansvarar för skötsel 
och gestaltning av allmän platsmark samt 
kommunägd natur. En god skötsel av 
grönområden är avgörande om värdena ska 
behållas och utvecklas.  Underlagsrapporterna 
och grönstrukturplanen påvisar att det fi nns 
stora möjligheter att förbättra grönstrukturens 
värden och kvalitet genom förändrad skötsel. 
Det kan handla om att ställa om skötseln för 
delar av de 160 hektar gräsmattor som fi nns 
inom tätorterna till något annat. Det kan även 
handla om att förbättra tillgängligheten till vissa 

ytor eller miljöer. Vidare kan det handla om att 
öka de biologiska värdena, se över belysningen 
eller ta bort skräp genom renhållning. Det 
fi nns en inneboende konfl ikt mellan vad som 
kan upplevas som tryggt och vad som anses 
vara spännande lekmiljöer för barn och bra för 
biologisk mångfald. När miljöer görs trygga 
fi nns risk att de biologiska värdena minskar 
genom att vegetation tas bort och belysning 
sätts upp, vilket kan störa många fåglar, 
fl addermöss och andra djur.

Det fi nns en möjlighet till förändrad skötsel 
och gestaltning av dagvattenanläggningar. 
De kan göras mer mångfunktionella. Framtida 
klimat medför ökad nederbörd vilket också 
innebär ökat behov av att fördröja dagvatten 
på parkmark. Dagvattenanläggningar tar 
ytor i anspråk och en dagvattenanläggning 
är inte alltid en självklar tillgång för biologisk 
mångfald eller rekreation. Det ställer höga krav 
på placering, utformning och skötsel så att 
dagvattenanläggningen blir säker och bidrar till 
rekreativa och sociala värden. 
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För genomförande av grönstrukturplanen 

är det angeläget att gröna stråk och ny 

grönstruktur beaktas i samhällsplaneringen. 

De gröna stråken förtjänar ett särskilt fokus 
eftersom de kan bidra till en ökad tillgång av 
grönstruktur för de boende samt främjande 
av biologisk mångfald och gynnande av 
ekosystemtjänster. Att arbeta med de gröna 
stråken handlar om att utveckla befi ntliga 
stråk samt att utveckla nya. Det handlar om 
att plantera fl er träd och mer vegetation samt 
anlägga nya gröna ytor. Det handlar även 
om att bygga bort barriärer mellan bostäder 
och grönområden. Det handlar även om 
att höja kvaliteten på befi ntliga gång- och 
cykelvägar genom exempelvis trädplantering. 
Inom tätorterna bör de gröna stråken hysa 
träd och annan vegetation såsom exempelvis 
buskar eller planteringar och samtidigt vara 
breda gångstråk. De gröna stråken inom 
tätorterna ska möjliggöra för promenader, 
löpning och hundrastning. De gröna stråken 
inom tätorterna ska även innehålla rymliga 
grönområden med platser som möjliggör för 
social samvaro, möten, lek och vila.

Utanför tätorterna berör gröna stråk till stora 
delar privatägd mark. För genomförande av 
grönstrukturplanen krävs dialog, förankring 
och överenskommelser med fastighetsägare, 
dikningsföretag och andra aktörer för att 
förverkliga åtgärder. Stråken utanför tätorterna 
ger ökade möjligheter för rekreation och ökade 
tillgänglighet. Stråken är mångfunktionella 
och ger stöd för en rad olika ekosystemtjänster 
såsom vattenrening, fl ödesutjämning men 
även biologisk mångfald. 

Ny grönstruktur föreslås på en rad olika 
platser både inom tätorterna men även 
utanför. Ny grönstruktur föreslås förstärka 
redan befi ntlig grönstruktur för att på så sätt 
skapa en större och mer sammanhängande 
grönstruktur i kommunen. Vilka åtgärder som 
behövs för att bevara, utveckla och skapa ny 
grönstruktur föreslås ske genom att utarbeta 
en handlingsplan. En handlingsplan som ger 
överblick avseende framtida förändringar kan 
användas för att planera, jämföra och prioritera 
åtgärder och investeringar. 

4224
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Strategisk handlingsplan 

Grönstrukturplanen planerar framåt i tiden. 
Nedan sammanställs kortfattat vilka åtgärder 
som kan tänkas vara lämpliga för planens 
genomförande och som dels bör ske löpande, 
dels bör ske på sikt. Kommunstyrelsens 
förvaltning ansvarar för uppföljning av 
nedanstående strategiska åtgärder. 

Lämpliga löpande åtgärder för planens 
genomförande är:
- Att implementera riktlinjer om tillgång
- Att arbeta med skadelindring då 
 planering eller förändring (exploatering) 
 sker inom ett grönområde som bedöms 
 som värdefullt. 
- Att i samhällsplaneringen säkerställa 
 befi ntliga parker- och naturområden 
 som behövs för att uppnå
 grönstrukturplanens målsättning
- Att utveckla befi ntliga grönområden. 
 Detta görs genom att förbättra tillgången 
 avseende kvalitet, storlek och nåbarhet 
- Att integrera grönstrukturen med 
 befi ntliga strukturer som gång- och 
 cykelstrukturer
- Att öka medborgarmedverkan, inför 
 förändringar i grönområden 
- Att alla betydande investeringar för att 
 utveckla grönstrukturens sociala värden 
 bör föregås av en målgruppsanalys. 
- Att i möjligaste mån undvika 
 exploatering av grönstrukturen 
- Att vid planering av nya områden och 
 förändringar i befi ntliga områden 
 analysera och utveckla 
 ekosystemtjänster.
- Att förbättra tillgängligheten till 
 grönområden och stråk och samtidigt 
 reducera barriäreff ekter från vägar eller 
 andra barriärer. Detta görs genom att 
 utveckla stråk, göra nya och bättre 
 passager, sänka hastighet på vägar, mm 
- Att säkerställa befi ntliga värdefulla 
 grönområden och skydda dem från 
 exploatering. Detta görs genom 

 detaljplaner, områdesbeskrivningar eller 
 andra lämpliga skydd
- Att i planeringen och vid skötsel av 
 grönytor särskilt beakta barnens 
 lekmiljöer samt de områden som 
 används av skolor och förskolor.
- Att planera och gestalta för trygga och 
 tillgängliga parker
- Att i planeringen och vid skötsel av
  grönytor särskilt beakta barnens 
 lekmiljöer samt de områden som 
 används av skolor och förskolor.
- Att vid anläggning av nya grönområden 
 skapa inkluderande miljöer som kan 
 användas av många grupper i samhället 
 och med god tillgänglighet. 
- Att öka medborgarmedverkan genom 
 att ta in synpunkter inför förändringar i 
 grönområden.
- Att tillhandahålla information om 
 grönområden
- Att bevara befi ntlig grönstruktur med 
 biologiska värden och samtidigt utveckla 
 biologiska värden i befi ntliga områden 
 genom att komplettera med nya 
 biotoper och arter. 
- Att anlägga nya gröna stråk och 
 förstärka gröna stråk i tätorterna i lägen 
 där de har god potential att utvecklas
- Att utgå från olika landskapstyper, inom 
 kommunen, vid anläggning av ny 
 grönstruktur och utveckling av befi ntlig 
 grönstruktur. 
- Att utgå från biotoptyper som är 
 regionalt förekommande och historiskt 
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 dokumenterade vid nyanläggning av 
 områden samt vid förbättring av 
 befi ntliga områden. 
- Att när nya (parker, 
 dagvattenanläggningar, 
 exploateringsområden, med fl era) 
 planer tas fram verka för att komplettera 
 grönstrukturen med fl er 
 mångfunktionella ytor. 
- Att arbeta aktivt i vattendragsförbunden 
 för Råån och Vegeån för att genomföra 
 åtgärder i syfte att nå 
 miljökvalitetsnormerna
- Att arbeta aktivt inom 
 Söderåskommunerna och Familjen 
 Helsingborg med kommunövergripande 
 frågor rörande grönstrukturen. 

Lämpliga åtgärder för planens genomförande 
på sikt är:
- Att upprätta en handlingsplan med 
 konkreta åtgärdsförslag och 
 prioteringsordning för investeringar
 I en sådan handlingsplan skulle 
 respektive tätorts parker kunna studeras 
 mer fördjupat samt resultera i 
 områdesspecifi ka utvecklingsplaner.  
- Att öka antalet kvadratmeter allmänt 
 tillgänglig grönyta per person inom 
 tätorterna.
- Att anlägga nya grönområden och stråk
- Att vid planering eller förändring ska 
 ny grönstruktur prioriteras i områden 
 som har brist på god tillgång enligt 
 riktlinjer om tillgång. Vid planering 
 eller förändring ska grönstruktur 
 prioriteras i områden vars framtid inte är 
 säkrad genom detaljplaner eller andra 
 skydd.
- Att ta fram en trädplan för att säkerställa 
 ett ökat och långsiktigt trädbestånd i 
 kommunen. 
- Att ta fram riktlinjer för kompensation
- Att ta fram nya arbetsmetoder 
 och implementera dessa avseende 
 ekosystemtjänster.

- Att i arbetet med ny dagvattenplan 
 fokusera på fl er öppna lösningar 
 utformade för att även bidra med 
 rekreativa och sociala värden
- Att följa upp och utvärdera hur arbetet 
 med kompensation har gått
- Att följa upp och utvärdera hur arbetet 
 med ekosystemtjänster har gått.
- Att bilda nya naturreservat
- Att ta fram en friluftsplan
- Att bygga upp ett grönt nätverk som 
 inbegriper hela kommunen. Detta 
 görs genom att förlänga, utveckla och 
 knyta samman befi ntliga stråk genom 
 att anlägga ny grönstruktur  anslutning 
 till stråken
- Att ta fram en kartläggning av gröna 
 kulturvärden.
- Att ta fram en kartläggning av 
 tätorternas naturvärden.
- Att ta fram en kartläggning av 
 tätorternas ekosystemtjänster.
- Att ta fram en landskapsanalys för hela 
 kommunen. 
- Att ta fram en kartläggning av buller 
 avseende tätorternas grönstruktur.
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Foto: Folketshusparken, augusti 2019, Bjuv
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Läs mer 

Under arbetet med grönstrukturplanen 
togs ett antal underlagsrapporter fram. Till 
dem räknas även förslagsversionen och 
sammanställningen av remissvaren.

Förslagsversion Grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun inklusive sammanställning av 
remissvar 

Underlagsrapporter

PM – Analyser av tätorter

Fokus är på människans gröna livsmiljöer i den 
byggda miljön (kommunägda fastigheter).

PM – Upplevelsekvaliteter 

Fokus är på människans gröna livsmiljöer i den 
byggda miljön (kommunägda fastigheter).

PM – Dialog med medborgarna

Fokus är på människans gröna livsmiljöer och 
dialog.

PM – Hållbar grönyteskötsel

Ett diskussionsunderlag för hållbar 
grönyteskötsel. 

PM – Ekosystemtjänster 

Fokus är på översiktlig kartläggning av
ekosystemtjänster i Bjuvs kommun.
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Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i 
Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur. 
 
Förslaget till grönstrukturplan har varit utställt på internremiss för att på så 
sätt höra berörda nämnder inom Bjuvs kommun.  
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2022-04-21 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun (inklusive bilagorna: PM-
Upplevelsekvaliteter, PM-Hållbar grönyteskötsel, PM-Ekosystemtjänster, 
PM-Dialog med medborgarna och PM-Analyser av tätorter samt Bjuv 2040)  
  

 

Ärendet 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen. Fyra mål och sex strategier är tänkta att ge vägledning i 
Bjuvs kommuns arbete med att bevara och samtidigt utveckla en 
ändamålsenlig grönstruktur. 
 
Det finns ingen grönstrukturplan i Bjuvs kommun sedan tidigare. 
Grönstrukturplan är således ett helt nytt dokument. Grönstrukturplanen är 
avgränsad till att enbart beskriva värden i kommunens gröna och blå 
struktur. Andra motstående intressen beskrivs inte - avvägning mellan 
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allmänna intressen ingår inte grönstrukturplan för Bjuvs kommun utan ingår 
i andra processer såsom exempelvis översiktsplanering och 
detaljplanering. 
 
Grönstrukturplanen är avsedd för planerare som på olika sätt och i olika 
skeden arbetar med grönplanering och grönyteförvaltning inom 
samhällbyggnadsprocessen. Förhoppningen är att även andra aktörer och 
intressenter kan tänkas nyttja dokumentet. 
 
Grönstrukturplanen ska ses över och revideras inom ramen för den 
kontinuerliga översiktliga planeringen. Ansvarig för en sådan process är 
planeringsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Den lokala naturvårdssatsningen 
Bjuvs kommun ansökte om statligt bidrag enligt förordning (2003:598) om 
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt under år 2017. I slutet av mars år 
2018 lät Länsstyrelsen Skåne meddela Bjuvs kommun att det lokala 
naturvårdsprojektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs kommun” var beviljat. 
Projekttiden för LONA-projektet är fram till den 19 mars 2022 och en del av 
kostnaden för projektet har finansierats av statligt bidrag. Enligt beslut från 
Länsstyrelsen Skåne ska grönstrukturplanen leda till kunskapsuppbyggnad 
och framtagande av underlag. LONA-projektet ska slutredovisas senast tre 
månader efter projektslut.  
 
Remissredogörelse 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun har efter behandling i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ställts ut för en internremiss under tiden 28 
februari till 31 mars.  
 
Inkomna synpunkter under samrådet har lett till att planeringsavdelningen 
under april gjort vissa redaktionella ändringar och kompletteringar i 
dokumentet.  
 
Nedan redovisas en redogörelse där inkomna synpunkter kommenteras.  
 
Teknisk nämnd 
Teknisk nämnd har ingenting att erinra mot förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka förslaget på grönstrukturplan 
för Bjuvs kommun utan synpunkter. 

 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt 
Utskottet för arbete och tillväxt har inget att erinra mot förslaget på 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun.  
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till grönstrukturplanen och vill 
påminna om att det är viktigt att planera för öppna ytor för spontana kultur- 
och fritidsaktiviteter.  
 
Förvaltningen delar kultur- och fritidsnämndens bedömning att det är viktigt 
att planera för öppna ytor för spontana kultur- och fritidsaktiviteter. Vid 
bedömning av tillgång till olika typer av grönområden samt till olika värden 
och funktioner är det därför viktigt att väga in både kvantitativa och 
kvalitativa aspekter. I grönstrukturplanen anges riktvärden för god tillgång 
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samt olika typer av parker och grönområden. Riktvärdena för de olika 
typerna av parker och grönområden beskriver viktiga värden för kultur- och 
fritidsaktiviteter. Riktvärdena är tänkta att fungera som utgångspunkt vid 
bedömningar av nuläge och behov av nya grönområden i planprocessen 
och i samband med olika exploateringar. Förvaltningen menar att dessa 
riktvärden ska användas och vara en måttstock vid planering och 
gestaltning när kommunens tätorter förändras eller byggs ut. Synpunkten 
föranleder ingen ändring.    
 
Vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot förslaget utan tycker 
det är bra att det finns grönområden för rekreation för medborgarna i Bjuvs 
kommun samt att det finns riktlinjer för hur grönområdena ska bevaras och 
utvecklas. 
 
Vård- och omsorgsnämnden anser att grönstrukturplanen ska kompletteras 
med hur planen ser ut för vård- och omsorgsnämndens verksamheter.  
 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att det är bra att det finns 
grönområden för rekreation för medborgare samt att det finns riktlinjer för 
hur dessa grönområden ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen bedömer 
att riktvärden för god tillgång bör kunna gälla även för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Grönstrukturplanen är av strategisk och 
övergripande karaktär som beskriver utvecklingen av kommunens 
grönstruktur. Detta är en förutsättning för att få en helhetsbild över de gröna 
värdena och deras inbördes samband och sammanhang. Förvaltningen har 
i vissa hänseenden noterat ett behov av att arbeta i en mer detaljerad skala 
som beskriver särskilda områden som är allmänt tillgängliga. Förvaltningen 
anser att det är särskilt viktigt med god tillgänglighet till grönområden för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför bedömer förvaltningen 
att grönområden som ligger nära ett äldreboende ska anses vara särskilt 
värdefulla vid avvägningar mellan olika intressen.  
 
Förvaltningen anser att genomförandet av grönstrukturplanen berör flera 
olika processer från övergripande till detaljerad nivå med olika inriktning 
som fysisk planering, gestaltning, skötsel och utveckling. 
Grönstrukturplanen är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen och ger vägledning på en övergripande och 
strategisk nivå. Grönstrukturplanen redogör inte bevarande och utveckling 
avseende grönstruktur på enskilda ytor annat än av strategisk och 
övergripande karaktär. I vissa avseenden är det dock viktigt att den egna 
gårdsmiljön kan erbjuda rekreativa och hälsofrämjande upplevelser, vilket 
innebär att ett stort ansvar vilar på de som förvaltar dessa fastigheter. 
Förvaltningen anser att gårdsmiljöer kring äldreboenden, skolor och 
förskolor är viktiga för att uppnå miljö- och folkhälsomål. Texten på sidan 17 
under målet ”hälsofrämjande grönstruktur” förtydligas i detta hänseende. I 
övrigt föranleder yttrandet ingen ändring av handlingarna.   
 
Byggnadsnämnden 
Sammantaget ställer byggnadsnämnden sig positiva till grönstrukturplanen, 
dess huvudsakliga upplägg samt de mål och strategier som redovisas. 
Grönplaneringen är en viktig del i att bygga en hållbar kommun. 
Grönstrukturplanens ansats till ett helhetsgrepp kring kommunens gröna 
och blåa struktur av kommunens parker och naturområden är välkommen 
och efterfrågad. Byggnadsnämnden anser sig inte ha varit delaktig i arbetet 
med grönstrukturplanen. Byggnadsnämndens uppfattning är att deras 
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kunskap och deltagande vid framtagandet av grönstrukturplanen och den 
strategiska handlingsplanen hade medfört att målkonflikter kan identifieras 
och hanteras mellan olika intressen i ett tidigt stadium i arbetet. 
 
Byggnadsnämnden är hjälpta om grönstrukturplanens mål och strategier 
kan brytas ner till konkreta och tydliga planeringsunderlag. Det kan vara ett 
stöd och vägledning för våra planerings- och bygglovsprocesser. Kartor är 
ett bra verktyg men kan utvecklas mer. 
 
Projektet ”Grönstrukturplan för Bjuvs kommun” påbörjades under 2017 
genom ansökan om LONA-bidrag. I projektets tidiga skeden 
representerades dåvarande samhällbyggandsförvaltningen (teknisk 
driftenhet och byggnadsavdelningen), kommunstyrelsens förvaltning och 
Söderåsens miljöförbund av olika tjänstepersoner. Förvaltningen får teknisk 
hjälp och har samarbete med kommunens GIS-organisation, inom 
byggnadsförvaltningen. Kommunens GIS-organisation har varit en viktig del 
i processen för planens framtagande och utgör den viktig del för planens 
genomförande. 
 
Förvaltningen instämmer i bedömningen att kartor ett bra verktyg som kan 
nyttjas i kunskaps- och planeringsunderlag. Under framtagandet av 
grönstrukturplanen har kunskaps- och planeringsunderlag för kommunens 
grönstruktur tagits fram av förvaltningen som underlag för arbetet. 
Inventering och analyser av kommunens grönstruktur har utförts i metoder 
för rasterGIS och metoder för vektorGIS i kartprogrammen QGIS och främst 
ArcMAP samt layout och ritprogrammen Illustrator och InDesign. Materialet 
har resulterat i fem olika underlagsPM som beskriver olika teman och som i 
sin tur inkluderar olika kunskapsunderlag. Samtliga PM, som finns 
tillgängliga på kommunens hemsida, innehåller totalt över 130 stycken 
kartor. Kartorna är baserade på olika digitala kartskikt från geodata som 
upprättats under projektet. Förvaltningen har ett pågående samarbete med 
kommunens GIS-organisation i syfte att tillgängliggöra samtliga geodata och 
digitala kartskikt efter planens antagande via kommunens GIS-programvara. 
Synpunkterna föranleder ingen ändring.    
 
Byggnadsnämnden anser att det behöver klargöras på vilken nivå 
grönstrukturplanen ska placeras bland de kommunala styrdokumenten.  
 
Grönstrukturplanen innebär att det skapas en större förståelse och kunskap 
om vilka värden som finns i parker och naturområden. Det ger troligen på 
längre sikt en mer hållbar och attraktiv kommun. Men det innebär också 
vissa fördjupande avvägningar i plan- och byggprocessen, som till en början 
kan innebära att ärenden tar längre tid och kräver mer resurser av 
byggnadsförvaltningen. Om grönstrukturplanen kan utvecklas och 
kompletteras i enlighet med våra synpunkter, bedömer vi att detta kan 
minskas allt eftersom rutiner och erfarenhet skapas. 
 
Förvaltningen anser att grönstrukturplan för Bjuvs kommun är ett 
styrdokument för kommunens arbete med grönplanering och är tänkt att 
följa kommunens riktlinjer för styrande dokument avseende strategiska 
dokument. Dokumentet kommer att kompletteras med den utformning om 
uppgifter som redogörs för i kommunens riktlinjer för styrande dokument. 
Grönstrukturplanen förtydligas i detta hänseende. I övrigt föranleder 
yttrandet ingen ändring av handlingarna 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

grönstrukturplan för Bjuvs kommun och att den ska gälla från 2022-07-01.  

   

Christer Pålsson 
Kommundirektör  

Beslutet ska skickas till 
Planeringschef 
Översiktsplanerare 
Diariet 
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§ 67 Dnr 2022-00178  

Årsredovisning Kommunalförbundet Medelpunkten 
2021 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.      

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-05-02 
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten 2021 inklusive 
revisionsberättelse, granskningsrapport  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning för 2021 för Kommunförbundet Medelpunkten 
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2021.  
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Förbundschef har ordet 
 

Då var vi återigen framme vid den tiden när vi blickar tillbaka på föregående verksamhetsår. Det kan 
enkelt konstateras att det blev något helt annat än vad vi kanske hade tänkt oss även detta år. En 
pandemi har fortsatt svepa över världen och orsakat lidande och bortgångar för miljontals 
människor. Restriktioner och åtgärder som har satts in mot smittspridningen har på ett 
genomgripande sätt förändrat vårt vardagsliv, vårt arbetsliv och vårt samhälle. 

Läget är fortfarande mycket allvarligt även i slutet av året och det dröjer länge tills vi till fullo kan 
överblicka konsekvenserna av coronaviruset och denna pandemi. 

Utmaningarna för Medelpunkten har varit de samma som pandemiåret innan. Vi har i vår 
verksamhet noga följt de rekommendationer som lämnats från Folkhälsomyndigheten och ibland 
också tagit egna beslut för att säkert hålla den linjen vi valt. Snabba omställningar och anpassningar 
har krävts gång på gång när nya råd och restriktioner kommit. Våra medarbetare har prövats och har 
gjort fantastiska insatser där vi fått tänka kreativt. Resultatet av insatserna ser vi bl. a. i den årliga 
kundundersökningen där våra medlemskommuners förskrivare har möjlighet att ge betyg och 
synpunkter på hur de har upplevt året med Medelpunkten. Vi når mycket bra resultat ser vi, mer om 
det längre fram i rapporten. 

Att vi har klarat vårt uppdrag så väl som vi har gjort under 2021 tillskriver vi det goda samarbetet 
med alla engagerade medarbetare, förskrivare, leverantörer med flera, ja alla som på ett eller annat 
sätt varit med i att bibehålla fokus på att alltid tillförsäkra behövande medborgare i våra 
medlemskommuner en god service. 

De senaste åren har vi arbetat hårt med att se över våra rutiner och haft ett stort fokus på att 
utveckla och förbättra vad gäller stort som smått. Jag är övertygad att i varje liten detalj vi internt 
justerar, korrigerar, tar bort eller adderar så gör det skillnad i vår service. Min ambition är att ständigt 
utveckla, det driver mig dagligen i mitt ledarskap. Det finns alltid något som kan förbättras anser jag. 
Här på Medelpunkten är vi ett hungrigt och engagerat ledningsteam med medarbetare som brinner 
för utveckling, och tillsammans fortsätter vi nå högre höjder med verksamheten år för år. 

2021 genomfördes inga större organisationsförändringar. Vi beslutade redan inför året att bibehålla 
den modell med ledningsteam vi tidigare hade infört. Detta år skulle stå för kontinuitet vad gäller 
ledarskap. Ett ledarskap som visat sig vara lyckat vad gäller öppna upp en flexibilitet i organisationen. 
Att hela tiden styra skutan efter vinden. Dagligen ses behovet över och vi arbetar utifrån principen 
att tillsätta rätt bemanning där behovet finns. Här har vi jobbat hårt med att få det på banan. Att vi är 
flexibla stärker vår laganda oerhört. Tillsammans lyckas vi med målen! 

Laganda och arbetsglädje är två viktiga delar för att lyckas med vårt uppdrag och vi har tagit stora kliv 
även 2021, men det är en färskvara så just de punkterna ligger för oss framåt också att ständigt jobba 
med. Arbetsmiljön har alltid ett stort fokus på Medelpunkten. 

Vår prismodell trädde i kraft något år tidigare men under 2021 så har vi arbetat med att förenkla och 
framför allt förtydliga den ut mot våra förskrivare. Det rådde även en del missförstånd internt kring 
hur priser sattes, så även internt har vi utbildat personal som kommer i kontakt med modellen i sin 
vardag. Detta för att alltid leverera korrekt svar vid prishanteringar. 

Under året har vi även arbetat fram en ny hemsida. En ny hemsida var för oss ett måste. Nu tar vi 
steget mot en enklare plattform för våra förskrivare att navigera på. En första publik sida som man  
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kommer till är bara nu en kort presentation av Medelpunkten samt lite information kring 
hjälpmedelsförskrivning och lite annat. Som förskrivare loggar man in därifrån och har då åtkomst till 
helt annat material. Allt samlat och användarvänligt för att förenkla ett gott samarbete med oss. 

2021 var alltså ett år av kontinuitet, men ändå med massor av utveckling där det både såddes nya 
tankar och verkställdes nya saker under året. Ett produktivt år även detta, trots en pandemi. 

Vi står redo med en massa saker i startgroparna och en hunger i att förvalta Medelpunkten på bästa 
sätt men också en fortsatt utveckling av verksamheten. Så vi kan redan nu utlova ett spännande år 
2022, återigen! 

Med goda resultat, både vad gäller de flesta mätetalen samt ekonomi, så lämnar vi nu med denna 
årsredovisning 2021 bakom oss. Jag känner en glädje och en stolthet i vår verksamhet när vi ser höga 
positiva resultat både från vår medarbetarundersökning och vår kundundersökning. 

Vi trivs med att leverera god service! 

Medelpunkten gör verkligen skillnad, och vi ska fortsätta jobba för att sätta Medelpunkten på 
hjälpmedelskartan, #1. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som gör Medelpunkten till vad det är! 

/Fredrik Eklund 
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Medarbetare 
 

Ännu ett speciellt år är tillända för våra medarbetare, pandemin har varit närvarande under hela året 
men under vissa månader givit ett andrum då smittotalen minskade i Sverige. Det i kombination med 
ett vaccin som ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom har gjort att andra året med pandemin har 
fungerat bättre och viss oro har lyfts från oss alla. Året har vid tidpunkter med hög frånvaro krävt stor 
flexibilitet för ledare och medarbetare för att verksamheten skulle kunna leverera hjälpmedel och 
tjänster som normalt. Administrativ personal har under året arbetet på distans under långa perioder 
vilket försvårat arbetet till viss del men verksamheten lärde sig mycket under pandemins första år 
och under 2021 har vi vant oss vid nya kommunikationsvägar och förändrade arbetssätt. Det som är 
svårt att ersätta under en pandemi är gemenskap, sociala kontakter och trevliga arrangemang, den 
glädje och gemenskap detta ger har stor betydelse för alla medarbetare. 

Under året har tre medarbetarundersökningar genomförts och den senaste nu vid årsskiftet, 
resultatet för året är bra och verksamheten når årsmålet med god marginal, KPI 84 - mål 80. De tre 
undersökningar som genomförts under 2021 har samtliga varit över målet - KPI 85, 82, 85. Sedan 
2019 har mätvärdet stadigt förbättrats, vid årsbokslutet för 2018 var resultatet 76 och under de 
senaste tre åren klättrat till årets 84. Svarsdeltagande var vid senaste undersökningen 79%. I 
undersökningen får medarbetare svara på frågor som rör arbetsåret, befogenheter, kompetenser, 
förväntningar, återkoppling och trivsel. Fokus för kommande år kommer vara att sammansvetsa ny 
organisation samt satsningar på gemenskap och arbetsglädje. 

Sjukfrånvaron under 2021 har påverkats av restriktioner men jämför vi med pandemins första år har 
närvaron varit stabilare. Sjukperioder per medarbetare har ökat i längd jämfört med normala år men 
det beror troligen på att riktlinjerna har varit att stanna hemma från det att minsta lilla symtom visar 
sig tills man är i stort sett symtomfri. Som hjälpmedelscentral har verksamheten varit extra försiktig 
för att inte riskera att eventuell smitta sprids vidare till övriga medarbetare, förskrivare eller brukare. 
Regeringen fortsatte under 2021 med de tillfälliga lättnader som infördes under pandemins första år 
för att kompensera arbetstagare för det ökade lönebortfallet. Karensavdraget ersattes av 
Försäkringskassan samt att kravet på läkarintyg höjdes till 21 dagar, dessa lättnader togs bort 30 
september men i december återinfördes återigen ersättningen för karensavdraget. 

Ingen medarbetare har drabbats av en allvarlig arbetsplatsolycka under 2021. Under året har några 
mindre tillbud inträffat som till exempel skärsår. Samtliga tillbud följs upp, åtgärdas om möjligt samt 
diskuteras på dialogmöten som genomförs löpande under året. Stort fokus när det gäller säkerhet 
har naturligtvis varit Covid-19 och alla åtgärder kring viruset för att utsätta personalen för så små 
risker som möjligt. Åtgärderna har varit allt från reseförbud, inställda utbildningar, inga fysiska 
möten, minskat maxantal i lunchrum med mera. Skyddsutrustning och arbetskläder krävs vid 
samtliga utprovningar/teknisk service, dessa har genomförts i samförstånd med förskrivare och på 
lämpligast sätt för att skydda alla involverade i mötet. 

Antalet övertidstimmar har under 2021 trots pandemin och gällande restriktioner p.g.a. Covid-19 
minskat med 20 % jämfört med 2020. Jämför vi med 2019 har antalet övertidstimmar halverats. Året 
har dock krävt flexibilitet och framförallt på kritiska avdelningar som t.ex. sängavdelningen har 
övertid inte kunnat gå att undvika då arbetet måste utföras varje dag. Säng- och rekondavdelningen 
står för cirka 75 % av totala antalet övertidstimmar. Totalt sett är antalet övertidstimmar under 1 % 
av det totala antalet arbetade timmar under året. 

Som anställd på Medelpunkten har man goda ledighetsförmåner och under arbetsamma år är det 
extra viktigt med återhämtning. Samtliga anställda har 25, 31 eller 32 dagars semesterrätt.  
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Semesteruttaget för samtliga medarbetare under året har varit ca 90 procent av semesterrätten 
vilket innebär att vid 32 dagar i semesterrätt har genomsnittsuttaget varit ca 29 dagar. Utöver de 
kollektivavtalade ledighetsförmånerna har medarbetare även rätt till 40 timmars 
arbetstidsförkortning per år vid heltidsanställning, genomsnittsuttaget under 2021 var ca 94 % vilket 
motsvarar ca 37 timmar (ej utnyttjade timmar aktuellt kalenderår anses vara förbrukade). 

För att klara bemanningen under sommarledigheten anställdes fem sommarjobbare. 

Under 2021 har en medarbetare valt att avsluta sin tillsvidareanställning på Medelpunktens 
rekondavdelning. Under året har verksamheten nyanställt två medarbetare, en tillsvidareanställning 
till lageravdelningen samt en längre visstidsanställning till retur/tvättavadelningen. Generellt arbetar 
verksamheten med flexibilitet och arbetsledarna bemannar verksamheten efter dagens behov. 

Generellt 

Den 31 december 2021 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 41 heltidsanställda varav en är 
visstidsanställd. Antalet aktiva medarbetare/tjänster per 31 december är 38,5. 

Medeltal anställda 
med fördelning på 
kvinnor och män Antal kvinnor  Antal män  

 2021 2020 2021 2020 

Direktion 15 14 7 8 

Ledningsgrupp 1 1 2 2 

Verksamheten exkl. 
ledningsgrupp 8 9 25 25 

Direktion, förbundschef samt ledningsgrupp anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under året har ställts i relation till en inom 
verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, sjukfrånvaro 
(betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 47 år. Medelåldern för kvinnor var 48 år och för 
män 47 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 

  

Den totala personalkostnaden för 2021 uppgick till 23 246 tkr vilket är 28,6 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2021. Under året har verksamheten erhållit ersättning för höga 
sjuklönekostnader från staten med 243 tkr, vilket innebär att de faktiska personalkostnaderna är 
23 003 tkr vilket är 28,3 % av Medelpunktens totala kostnader för 2021. 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl. förbundschef är för 2021 (december) 33 279 kr. Kvinnors 
medellön är 34 681 kr och för män 32 765 kr. 

Sjukfrånvaron för 2021 var totalt 6,3 % för hela verksamheten. För män var sjukfrånvaron 6,7 % och 
för kvinnor 4,9 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 3,4 % (1-14 dagar) och långtidsfrånvaro är 2,9 % 
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(över 14 dagar). Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

 

Ålder Procent 

-29 3,3% 

30-49 2,1% 

50- 10,9% 

  

Andra förhållanden som är av betydelse för Medelpunkten 
 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid sex tillfällen, majoriteten av dessa möten har varit 
digitala på grund av pandemin. Mellan direktionsmötena har presidiet beredningsmöten varje 
månad, med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens 

verksamhet 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare som representerar respektive 
medlemskommun. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. 

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden innebär behov av mer utrymme och lagerplatser och de förändrade 
leveransbehoven innebär att såväl interna arbetssätt som logistik- och transportlösningar måste ses 
över löpande. 

Kommunernas inköp är svåra att förutse och även om resultatpåverkan inte behöver bli så stor så 
påverkar ökade eller minskade inköp de volymer som såväl vår egen personal som vårt 
transportbolag ska hantera. 

Pandemin har under 2021 lett till leveransproblem gällande ett flertal produkter. Ett antal 
leverantörer har flaggat för att dessa problem kommer att kvarstå under 2022 och att de mycket väl 
kan öka i omfattning. 

Med tanke på rådande situation i omvärlden ser vi en stor och överhängande risk för prishöjningar de 
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kommande åren i takt med att avtalen går ut och nya upphandlingar görs. Även våra egna kostnader i 
form av exempelvis drivmedel och elektricitet ser ut att öka. 

Det medicinsktekniska direktivet (MDR) som trädde i kraft i maj 2021 har inneburit ökade krav på 
leverantörerna gällande bl.a. teknisk livslängd. Resultatet av detta är att en del hjälpmedel fått sänkt 
beräknad teknisk livslängd. Detta kommer att leda till kortare avskrivningstider och därmed höjda 
hyror, dock först 2023. 
 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Skånes kommuner göra upphandlingar 
av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär att inventera marknaden inför upphandling för 
att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, arbete med att gå igenom inkomna 
anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar påbörjas sen processen med 
utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2021 har nedan upphandlingar slutförts: 

• Rollatorer 

• Överförflyttning 

• Kognition 

• Ramper 

• Positionering 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

Pandemin har påverkat arbetet i hela verksamheten under större delen av året och Covid-19 kommer 
ha stor påverkan även på 2022. 

Inga övriga händelser. 
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Uppföljning av mål 

Service  

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

Kundnöjdhet 

I december skickade verksamheten ut årets kundundersökning i form av en digital enkät som går ut 
till samtliga förskrivare i medlemskommunerna (strax över 360 förskrivare). Antalet svar som inkom 
var 182 vilket är procentuellt något högre svarsdeltagande än tidigare år. Förskrivarna erhöll 10 
frågor där de rankade hur nöjda de är med allt från bemötande till leveranser och kvalitet samt så 
finns det möjlighet att lämna en kommentar. Resultatet på samtliga frågor för 2021 blir 4,22 vilket 
innebär att årsmålet på 4 nås med god marginal. 

På frågan hur nöjd du är med Medelpunkten generellt ger förskrivarna poängen 4,26. Frågor som rör 
service och bemötande får tillsammans det höga resultatet 4,53. Tre frågor får något lägre resultat, 
strax under 4, det gäller hanteringen av avvikelser (3,75), kvaliteten på levererade hjälpmedel (3,99) 
samt leveranstider (3,82). Rutinerna för avvikelsehanteringen är noga framarbetade och har 
diskuterats tillsammans med representanter för förskrivare, frågan kommer diskuteras internt 
närmsta tiden för att finna eventuella brister som kan förbättras. Under 2021 har i stort sett samtliga 
leverantörer haft utmaningar med leveranser, brister på råvaror samt transportproblem till följd av 
pandemin och detta avspeglar sig även i kundundersökningen. Förskrivarna lämnade många 
fritextkommentarer tillsammans med sina bedömningar. Kundtjänst och sängavdelningen får väldigt 
många och goda omdömen. Det går att utläsa att där är ett visst missnöje med kvaliteten på 
rekonditionerade hjälpmedel och under 2022 blir detta ett uppdrag för aktuell avdelning samt 
kvalitetsansvarig att fördjupa sig i. 

Förskrivarnas omdömen om Medelpunkten har de senaste åren förbättrats. Fyra års resultat -
 2021: 4,22, 2020: 4,13, 2019: 4,03, 2018: 3,5. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
för att ge god service  Kundnöjdhet 

 

4,2 4 

 

Andel som upplever ett gott bemötande vid besök 

Det är viktigt för oss att våra besökare i Medelpunktens lokaler får en god upplevelse. Vi sätter stort 
värde i att våra besökare erhållit en god service oavsett om anledningen till besöket varit en 
utprovning, service eller annan typ av ärende. Därför ger vi alla besökare möjligheten att ge ett 
omdöme genom en enkel knapptryckning innan de lämnar Medelpunktens lokaler. Det finns även 
möjlighet att skriva in en kommentar till sitt svar. 

Kundundersökningens mätetal baseras på 177 svar där 146 svarat att de upplevt besöket som 
"Mycket bra" och 17 som "Bra". Dessvärre har vi även 9 tryckningar på knappen "Mycket dåligt". En 
negativ kommentar har inkommit och den handlade om att personen ifråga ansåg att vi var otydliga i 
vår information gällande var man som besökare ska bli av vid besök på Medelpunkten. 
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Detta bör inte vara ett problem när bemanningen på kontoret återgår till det normala igen och vi har 
personal på plats i receptionen. Även två positiva kommentarer har inkommit där vi får beröm för att 
det alltid är trevligt att besöka Medelpunkten. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott 
bemötande och ger god information i 
samband med utprovningar och service 

 Andel som upplever ett gott 
bemötande vid besök 

 

92 % 95 % 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna - Antal arrangerade utbildningar och 

produktvisningar 

Pandemin gör det återigen svårt för oss att upprätthålla vår planering och utförande av arrangerade 
utbildningar och produktvisningar i Medelpunktens lokaler. Vi har lyckats få till ett visst antal i takt 
med restriktioner och rekommendationer pendlat under året. Fysiska utbildningar och 
produktvisningar når vi det utfall som syns. När vi sedan adderar de digitala utbildningar vi själva 
skapat och våra leverantörer tillhandahåller så känner vi att vi gjort det vi kunnat under detta 
verksamhetsår. Vi ser fram emot att öppna upp för mer planerade aktiviteter i lokalerna kommande 
år då vi förhoppningsvis ser en större ljusning vad gäller pandemin. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi sprider kunskap och information genom 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte 

 Antal arrangerade utbildningar och 
produktvisningar 

 

22 36 

Vi är effektiva och ger snabb service - Andel reparationer och monteringar som åtgärdas inom 10 

arbetsdagar 

Inför året så hittade vi nya vägar i systemet för att kunna särskilja mätetalet för våra servicetekniker. 
Detta innebar ett visst förändrat arbetssätt där man som tekniker behöver göra vissa moment i 
systemet för att kunna mäta detta målvärde korrekt. Med ett större fokus på sina egna aktiviteter 
och ett krav på att ständigt underhålla systemet som tekniker så har vi lyckats med en förbättring av 
utfallet. Vi är dock fortfarande en bra bit från målvärdet. Men blickar vi bakåt så är det i år ett steg 
framåt i rätt riktning. Vi kommer fortsätta med att jobba på den inslagna linjen och få den nya 
rutinen helt i sin ordning. Det kommer också tittas på om målvärdet är korrekt satt. Detta blir en 
uppföljning under kommande års rapporteringar. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Reparationer och monteringar åtgärdas 
inom 10 arbetsdagar 

 Andel reparationer och monteringar 
som åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

 

75 % 90 % 
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Vi är effektiva och ger snabb service - Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar 

Vad gäller konsulenternas mål att erbjuda utprovningar inom ramen av 15 arbetsdagar så har vi 
under året även här kämpat med ett förändrat arbetssätt. Förändring av rutiner tar ett tag att sätta 
sig. Tyvärr når vi även här ett för lågt målvärde. Vi kommer såklart även här göra en grundlig 
uppföljning varför vi inte ser en förbättring nu när vi korrigerat arbetsmetoden. 

Vill än en gång understryka att i alla förseningar både vad gäller tekniker och konsulenter så har vi 
alltid en god dialog med förskrivare och alla inblandade. Vi landar i godtagbara orsaker till de flesta 
förseningarna. Ett speciellt överseende såklart i dessa pandemitider. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Tid för utprovning erbjuds inom 15 
arbetsdagar 

 Andel utprovningar som erbjuds 
inom 15 arbetsdagar 

 

65 % 90 % 

 

Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel 

Se stycket under Medarbetare 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en arbetsmiljö där medarbetare 
trivs, är inspirerade och känner 
engagemang 

 Medarbetarindex 
 

84 80 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Vi har en god nyttjandegrad av våra hjälpmedel under deras livslängd till följd av ett fokuserat arbete 
där vi ständigt jobbar på att se till att rätt objekt rekonditioneras. Våra rollatorer har under året haft 
en nyttjandegrad om 96,2%. Rullstolarna delas upp i två grupper; standardstolar som har en 
nyttjandegrad om 92,8% och de vårdarmanövrerade stolarna, som inte efterfrågas lika mycket, har 
en nyttjandegrad om 87,1%. Sammantaget landar nyttjandegraden för rullstolar på 92%. 

Av Medelpunktens 32 577 hjälpmedel (individer) låg genomsnittsuthyrningen på 31 209 vilket 
motsvarar 95,8%. 

Samtliga ovan nämnda tal ligger något över resultatet för 2020. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer 
än 90% av sin livslängd 

 Andel tid som rollator varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

96 % 90 % 

 Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

92 % 90 % 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
är uthyrda  Andel uthyrda hjälpmedel 

 

96 % 95 % 

Effektivitet 

Vi har under året haft svårigheter med att få fram reservdelar till vissa hjälpmedel, främst rollatorer 
som är vår största hjälpmedelsgrupp, men även rullstolar under den senare delen av året. Detta har 
lett till att vi tvingats köpa in fler nya hjälpmedel än vad vi önskat för att säkerställa att våra brukare 
får ut de hjälpmedel de behöver inom en rimlig tid. Resultatet av detta gör dessvärre att vi missar 
vårt mål om 80% recirkulerade hjälpmedel och slutar på 79,4% för året. 

Även leveransprecisionen påverkas av ovan nämnda utmaningar med att få fram vissa reservdelar i 
tid. Av 19 955 utlevererade objekt har 18 709 levererats inom 10 arbetsdagar vilket gör att vi landar 
på 93,8%. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Minst 80% av utleveranserna är 
recirkulerade hjälpmedel 

 Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel 

 

79 % 80 % 

Minst 95% av beställda hjälpmedel ur 
hyressortimentet levereras inom 10 
arbetsdagar 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 
kund inom 10 arbetsdagar 

 

94 % 95 % 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 83 602 79 028 80 427 74 609 66 759 

Varav försäljning 24 458 22 961 23 935 22 830 21 056 

Varav hyror 32 110 30 537 30 943 43 223 38 656 

Varav månadsavgift 19 135 17 799 17 799 0 0 

Verksamhetskostnader -65 667 -63 280 -63 270 -62 507 -54 902 

Avskrivningar -15 144 -15 145 -14 679 -13 127 -11 286 

Finansiellt netto -380 -493 -498 -433 -211 

Redovisat resultat 2 411 110 1 980 -1 458 360 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2021 2020 2019 2018 2017 

Balansomslutning 61 361 67 634 67 557 65 509 54 628 

Eget kapital 18 177 15 766 15 656 13 675 13 934 

Soliditet % 30 23 23 21 25 

Driftredovisning och kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Årets verksamhetsintäkter blev 82 812 tkr att jämföra med budget 80 810 tkr. Hyrorna landade på 
32 110 tkr vilket är ca 900 tkr över budget. Den minskning i antal uthyrda objekt som vi såg under 
2020 har under året tagits igen och vi ligger nu på volymer i samma nivå som innan pandemin slog 
till. I rena siffror innebär det att vi hade 31 716 uthyrda objekt i december 2019, 31 352 i december 
2020 och 31 676 i december 2021. Försäljningsintäkterna om 24 458 tkr var +698 mot budgeterat. 
Försäljningen låg under hela året under budget, men i december månad sålde vi för drygt 3,6 mkr 
vilket motsvarar nästan två månaders försäljning. 

Utöver verksamhetsintäkterna har vi under 2021 övriga intäkter om 789 tkr, bestående av viten, 
bidrag för höga sjuklönekostnader, anställningsstöd samt försäljning av skrot och wellpapp. 
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Kostnader och resultat 

Varukostnaden för 2021 landade på +1,4 mkr mot budget. Detta beror delvis på de högre 
försäljningsintäkterna men även exempelvis på utrangering av inkurant lager (reservdelar och 
komponenter till utgångna hjälpmedel) som gjordes i december. 

Övriga kostnader slutar på 0,9 mkr under budget. De enskilt största orsakerna till avvikelsen ligger i 
lägre inköp av förbrukningsmaterial och IT-utrustning, men framförallt på en återbetalning av 2020 
års medlemsavgift i Kommunförbundet Skåne (numera Skånes Kommuner) om ca 117 tkr. 

Personalkostnaderna hamnar på 315 tkr över budget. Tillsammans med personalkostnaderna bör 
man även väga in kompensation för höga sjuklönekostnader som staten betalat ut. Dessa blev för 
2021 totalt 243 tkr vilket inte budgeterades för. Med denna kompensation i beaktande landar de 
faktiska personalkostnaderna på 72 tkr över budget. 

Avskrivningar och utrangering av hyreshjälpmedel blev 311 tkr lägre än budgeterat. Den avvikelse 
mot budget som nämndes ovan avseende utrangering av inkuranta reservdelar bör dock ses 
tillsammans med denna avvikelse. 

Resultatet för 2021 var +2 411 tkr vilket är 197% högre än budgeterat. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 61 361 tkr, fördelade på 41 869 tkr i 
anläggningstillgångar och 19 492 tkr i omsättningstillgångar. Under året gjordes ett bankbyte och vår 
checkkredit om 10 mkr slogs ihop med vårt nya transaktionskonto. Det gav till resultat att de totala 
tillgångarna minskade från årets början (67 634 tkr). Samtidigt minskade skuldsidan med 
motsvarande. 

Under året har värdet av våra hjälpmedel för uthyrningsändamål minskat med 1 635 tkr till 39 446 tkr 
(2020 minskade värdet med 1 916 tkr). Anläggningstillgångarna för eget bruk har minskat med 
888 tkr till 2 423 tkr. Under året har investeringar i anläggningstillgångar gjorts med 63 tkr samtidigt 
som avskrivningarna uppgått till 951 tkr. 

Omsättningstillgångarna har under året minskat med 3 751 tkr till 19 492 tkr. Främsta förklaringen till 
minskningen är kassa och bank som minskat med 6 172 tkr till 2 897 tkr samtidigt som 
kundfordringarna ökat med 2 660 tkr. 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 43 142 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 13 142 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och diverse 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 15 766 tkr. Med räkenskapsårets bokförda överskott 
på 2 411 tkr landar det utgående egna kapitalet på 18 177 tkr. 

Soliditet 

Vid 2021 års slut är soliditeten 29,6 % (23,3 % 2020), beräknat som %-andelen eget kapital (18 177 
tkr) i relation till de totala tillgångarna (61 361 tkr). 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Medelpunktens investeringar under 2021 fördelas enligt tabellen nedan. Maskiner avser inköp av en 
ångtvätt (27 tkr) till tvättavdelningen. Denna investering är en direkt följd av rådande pandemi då 
kravet på desinficering höjts. Dator/IT utrustning utgörs av inköp av en ny laptop (14 tkr).  
Förbättringar i hyrd fastighet utgörs till fullo av installation av automatisk dörröppnare mellan 
väntrum och kontor för att öka tillgängligheten för våra besökare. 

Egna investeringar  

- Maskiner 27 

- Inventarier/verktyg 0 

- Datorer/IT 14 

- Fordon 0 

- Förbättringar i hyrd fastighet 22 

TOTALT EGNA INVESTERINGAR 63 

Inköp av nya hjälpmedel uppgår enligt Sesam till 15 035 tkr. Eftersom systemet inte fullt ut kan skilja 
på hjälpmedel som köps in för att säljas (i de fall de är möjligt att hyra samma hjälpmedel) utgörs 
dock denna siffra av 2 651 tkr i inköp av hjälpmedel som sålts vidare till kommunerna. Investeringar i 
nya hjälpmedel för uthyrning uppgår således till 12 384 tkr. 

Hjälpmedel  

- Inköp 15 035 

- varav inköp för försäljning 2 651 

TOTALT INVESTERING I HJM 12 384 

  

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: -
1 458 tkr (2018), 1 980 tkr (2019) samt 110 tkr (2020).  

Resultatet för 2021 är +2 411 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2022-2024) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
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regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 
Detta mål är i och med 2021 års resultat uppnått och direktionen får således fatta beslut om hur 
överskjutande del, 2 177 tkr, ska hanteras. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning årsredovisning 

  Not Utfall 2021 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter  83 602 79 028 81 431 102,7 

Verksamhetsintäkter 1 82 812 77 999 80 810 102,5 

Övriga intäkter 2 790 1 029 621 127,2 

      

Verksamhetens kostnader  -80 811 -78 425 -80 279 100,6 

Materialkostnader 3 -32 236 -30 615 -30 820 104,6 

Övriga externa kostnader  -10 185 -10 403 -11 073 92 

Personalkostnader  -23 246 -22 262 -22 931 101,4 

Avskrivningar 4 -14 604 -14 281 -14 435 101,2 

Utrangeringar  -540 -864 -1 020 52,9 

Verksamhetens nettokostnader  2 791 603 1 152 242,3 

      

Verksamhetens resultat  2 791 603 1 152 242,3 

      

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader  -380 -493 -340 111,8 

Resultat efter finansiella poster  2 411 110 812 297 

      

Årets resultat  2 411 110 812 297 
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Balansräkning 

Balansräkning årsredovisning 

  Not 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar    

Egna materiella anläggningstillgångar 5 2 423 3 310 

Hjälpmedel 6 39 446 41 081 

Summa anläggningstillgångar  41 869 44 391 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 7 4 163 4 436 

Fordringar 8 12 432 9 738 

Kassa och Bank 9 2 897 9 069 

Summa omsättningstillgångar  19 492 23 243 

    

Summa tillgångar  61 361 67 634 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 10 18 177 15 766 

Avsättningar 11 42 0 

Skulder 12 43 142 51 868 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 361 67 634 

    

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

   2021-12-31 2020-12-31 

Ställda säkerheter    

För egna skulder och avsättningar  0 0 

Företagsinteckningar  0 0 

    

Ansvarsförbindelser  0 0 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys årsredovisning 

  2021 2020 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 2 791 603 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Övriga rörelsekostnader 0 18 

Av- och nedskrivningar (+) 15 144 15 145 

Reavinst (-) / Reaförlust (+)   

 17 935 15 766 

Erhållen ränta (+)   

Erlagd ränta (-) -380 -493 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 17 555 15 273 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Minskning (+) / Ökning (-) av lager 273 -270 

Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar -2 694 205 

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -8 685 -32 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 449 15 176 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 447 -13 042 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar -174  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 621 -13 042 

   

Finansieringsverksamheten   

Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga skulder 0 0 

Medlemsavgift 0 0 

Återbetalt överskott 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

   

Årets kassaflöde (beräknat) -6 172 2 134 

Likvida medel vid årets slut 2 897 9 069 

Likvida medel vid årets början 9 069 6 935 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är desamma som för år 2020. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

 
20210101-
20211231 

20200101-
20201231 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Försäljning av hjälpmedel 24 458 22 961 

Ersatta kostnader 1 154 882 

Hyresintäkter 32 110 30 537 

Intäkter från service och tillsyn 4 472 4 343 

Intäkter från frakter 0 0 

Intäkter från transporter 1 483 1 477 

Månadsavgift medlem 19 135 17 799 

Summa Verksamhetsintäkter 82 812 77 999 

   

Not 2 Övriga intäkter   

Leverantörsviten 208 381 

Bidrag och avgifter 480 598 

Övrigt 102 50 

Summa övriga intäkter 790 1 029 

   

Not 3 Materialkostnader   

Kostnad för sålda varor -19 401 -19 328 

Övriga materialkostnader -12 834 -11 287 

Summa materialkostnader -32 235 -30 615 

   

Not 4 Avskrivning   

Avskrivningar av maskiner och inventarier   

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -172 -162 

Avseende inventarier och verktyg -316 -318 

Avseende datorer -25 -18 

Avseende fordon -300 -310 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -138 -135 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -951 -943 
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Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer -2 307 -2 465 

Manuella rullstolar -4 445 -4 359 

Sängar och sänglyftar -918 -898 

Arbetsstolar -964 -897 

Hygienhjälpmedel -1 027 -948 

Kognitionshjälpmedel -331 -283 

Lyftar -391 -401 

Madrasser och sittdynor -1 791 -1 534 

Övrigt -1 479 -1 553 

Summa avskrivning av hjälpmedel -13 653 -13 338 

   

Summa avskrivningar -14 604 -14 281 
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Noter till balansräkning 

  2021-12-31 2020-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 9 142 8 404 

Nyanskaffningar 64 738 

Avyttringar   

Utrangeringar   

Utgående anskaffningsvärden 9 206 9 142 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -5 832 -4 888 

Nyanskaffningar   

Avyttringar   

Utrangeringar   

Periodens avskrivningar enligt plan -951 -944 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 783 -5 832 

Redovisat värde vid årets slut 2 423 3 310 

   

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 110 302 110 222 

Nyanskaffningar 15 031 17 408 

Avyttringar -2 651 -5 829 

Utrangeringar -10 968 -11 499 

Utgående anskaffningsvärden 111 714 110 302 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -69 221 -67 225 

Nyanskaffningar -748 -388 

Avyttringar 223 221 

Utrangeringar 11 131 11 509 

Periodens avskrivningar enligt plan -13 653 -13 338 

Utgående ackumulerade avskrivningar -72 268 -69 221 

   

Redovisat värde vid periodens slut 39 446 41 081 
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Not 7 Varulager   

Huvudhjälpmedel 4 163 4 436 

Tillbehör   

Reservdelar   

Summa varulager 4 163 4 436 

   

Not 8 Fordringar   

Kundfordringar 10 861 8 201 

Skattekonto 22 12 

Förutbetalda kostnader 1 549 1 525 

Övriga fordringar   

Summa fordringar 12 432 9 738 

   

Not 9 Kassa, bank och checkkredit   

Kassa   

Bankmedel 2 897 9 069 

Beviljat kreditbelopp 10 000 10 000 

Outnyttjat kreditbelopp 10 000 27 

Summa Kassa och bank 2 897 9 069 

   

Not 10 Eget kapital   

Vid årets början 15 766 15 656 

Inbetald medlemsavgift   

Återbetalt till medlemskommunerna   

Periodens resultat 2 411 110 

Periodens utgående kapital 18 177 15 766 

   

Not 11 Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 42 0 

Övriga avsättningar   

Summa Avsättningar 42 0 
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Not 12 Skulder 

Långfristiga skulder   

Banklån 30 000 30 000 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 7 973 7 481 

Momsskuld 855 119 

Personalens källskatt 330 424 

Kortfristigt banklån 0 9 973 

   

Interimsskulder   

Upplupna löner och semesterlöner 1 428 1 427 

Sociala avgifter 852 936 

Beräknad pensionskostnad inkl. löneskatt 1 283 1 074 

Upplupna hjälpmedelskostnader 70 81 

Upplupna räntekostnader 254 253 

Övriga poster 97 100 

Summa skulder 43 142 51 868 

   

Not 13 Revisionskostnader   

Sakkunnigt biträde revisor 79 65 

Summa revisionskostnader 79 65 
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 Tillsynen  
 
Utmaningar och utveckling på Miljöförbundets agenda!  
 
I början av 2021 fattade förbundets direktion ett beslut om en plan för att återta den tillsynsskuld som 
uppkommit under pandemin. Beslutet kostade 965 000 kr och var en medveten ekonomisk risk att 
förbundet skulle visa ett negativt resultat för 2021 på 606 000 kr. Under årets första hälft hämtade 
förvaltningen tillbaka mycket av detta befarade underskott genom hårt arbete. Tyvärr började då 
konsekvenserna av ett eventuellt utträde för Bjuvs kommun att göra sig påmind. Detta genom ökande 
uppsägningar från våra medarbetare med vakanser som resultat. Trots detta har organisationen gjort ett 
utmärkt jobb och bedriver tillsyn med bibehållen rättssäkerhet. 
Vakanserna har dock drabbat ekonomin. Bland annat har en ny tillsynsskuld uppkommit. För att 
tydliggöra denna har denna skuld för första gången under förbundets tid, bokförts som en skuld i 
balansräkningen. Denna skuld är direkt resultatpåverkande och ger ett negativt resultat under 2021. Detta 
är dock mindre än befarade 606 000 kr. Trots det negativa resultatet har förbundet fortfarande ett positivt 
eget kapital. I början av innevarande mandatperiod var det egna kapitalet negativt, beroende på beslut 
som fattats under 2015 och 2016. Men över perioden går ekonomin allt bättre och förbundet är 
ekonomiskt starkare än i början av mandatperioden. Allt detta har medlemskommunerna att tacka en 
fantastisk personal för. Trots vakanserna överträffar personalen ständigt förväntningarna och jobbar för 
förbundets och medlemskommunernas bästa. 
I februari 2022 beslutade direktionen om en ny plan för att hantera den tillsynsskuld som uppkommit 
under 2021. 
Nu övergår förbundet till att utveckla verksamheten. En plan för nyrekrytering kommer att genomföras. 
Likaså en fördjupad plan för att förbättra ”Nöjd Kundindex”. Dessutom kommer ett arbete att påbörjas för 
att helt lägga om principerna för hur förbundet debiterar avgifter i samband med tillsyn. Målet är att de 
som får tillsyn skall få en faktura i efterskott och slippa betala i förväg. På detta sätt blir tillsynsskulder 
något som förpassas till historien och debiteringen blir tydligare för medborgarna och företagen som får 
tillsyn. 
I verksamheten har inverkan på tillsynen med anledning av  
pandemin blivit mindre och mindre. Däremot har erfarenheter 
vunnits för framtiden, för att effektivisera metoderna 
för hur tillsyn bedrivs. Lyckas förvaltningen dra nytta av dessa 
erfarenheter så kommer detta ytterligare att effektivisera  
verksamheten. 
Nu ser vi fram emot ett nytt år med utveckling och  
effektivisering i blickfånget och hoppas att vi kan lämna  
pandemin bakom oss.  
 
I slutet av året lämnar jag uppdraget som ordförande och  
hoppas kunna överlämna en stark organisation med  
framtidstro och framåtanda. 
 
Det ser bra ut för framtiden!  
    
Torbjörn Ekelund (L),  
Ordförande Söderåsens Miljöförbund 
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1. Vårt uppdrag 
 
Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som består 
av medlemskommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv 
och Örkelljunga kommun. Förbundet bildades den 1 septem-
ber 2009 och tog då över medlemskommunernas ansvar för 
myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydds-området 
samt andra uppgifter som enligt lag skall fullgöras av kom-
munala miljönämnder. 
 
Under 2010 tog förbundet även över tillsynsansvaret för to-
bak, receptfria läkemedel samt försäljning av folköl i butik i 
Bjuv, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. 2014 togs 
motsvarande tillsyn över även i Klippan. 
 
I Perstorps och Örkelljunga kommuner har förbundet tillsyn 
över strandskyddet sedan flera år. 
 
Från den 1 januari 2011 har förbundet tagit över tillsynsan-
svaret för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet från 
länsstyrelsen.  
 
Från och med 1 september 2016 har miljöförbundet tillsyn 
över sprängämnesprekursorer i de fem kommunerna. 
 
Fr.o.m. 2018 har förbundet tagit över tillsynsansvaret för E-
cigaretter. 
 
Utöver myndighetsuppgifter som tillsyn och kon-troll, ska 
förbundet också besvara remisser från medlemskommunerna, 
bistå med expertkunskap, svara för information inom verk-
samhetsområdet, samt delta i kommunernas krisberedskap. 
Förbundet kan också åta sig uppdrag som ansluter till verk-
samhetsområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Politisk styrning 
 
Direktion 
 
Förbundet styrs av en direktion som består av två leda-
möter och två ersättare som sitter i kommunfullmäktige 
i varje kommun, sammanlagt 10 ledamöter och 10 er-
sättare. 
 
Ordförandeskapet innehas 2019-2022 av Svalövs 
kommun, och posten som vice ordförande av Örkel-
ljunga kommun. Ett konstituerande möte för den nya 
mandatperioden hölls i december 2018. 
 
Ordförande och vice ordförande samt Valter Titusson 
och Åsa Edvardsson utgör beredningsutskott. Bered-
ningen har inte någon egen beslutande funktion, men 
förbereder kallelsen till direktionens sammanträden. Vid 
beredningen inför de sammanträden där budgeten be-
slutas är en ledamot från varje medlemskommun kallad.  
 
Direktionen sammanträder med cirka en månads mel-
lanrum, med uppehåll under sommar och jul. Under 
2021 har 8 sammanträden hållits. 
 
Ledamot Ersättare 
 
Bjuv: 
Lars Karlsson                               Liselott Ljung 
Jörgen Johnsson Sven-Ingvar Blixt        
                                                      
Klippan 
Christer Persson Kent Lodesjö  
Åsa Edvardsson Per-Olof Seger  

 
Perstorp  
Ulla-Britt Brandin t.o.m 29/9  Catharina Tann 
Bengt Jarring fr o m 24/11 Irena Långberg 
Valter Titusson  
 
Svalöv 
Torbjörn Ekelund, ordförande Agneta Sörensson 
Krister Olsson Mats Hannander t o m 27/9 
 Conny Törnkrantz fr o m 28/9 
Örkelljunga 
Magnus Håkansson, v ordf Per-Uno Nilsson 
Stefan Svensson Michael Bengtsson 

  
Revisionen 
Förbundet har fem revisorer, en från varje kommun.  
Rune Ahlberg (Bjuv) 
Ingvar Nilsson (Klippan) 
Lars-Inge Sjöholm (Perstorp) 
Göran Winér (Svalöv)  
Bengt Hammarstedt, ordförande (Örkelljunga) 
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1.2 Miljöförvaltningen 
 
Förbundet har en gemensam miljöförvaltning som är placerad 
i Klippan, centralt lokaliserad i gamla tingshuset.  
 
Förvaltningen består av tre avdelningar, en livsmedelsavdel-
ning och två miljöavdelningar med flera olika arbetsområden.  
Inom arbetsområdena är uppgifterna fördelade så att det inom 
varje sakområde finns minst två handläggare. Förbundet upp-
når därmed en specialisering och möjlighet till fördjupad kom-
petens utan att bli sårbara vid sjukdom, semester och annan 
ledighet. Att vara minst två är också viktigt för kvalitén, man 
har alltid en kollega att diskutera de mer besvärliga ärendena 
och svåra gränsdragningarna med. 
 
Inom förvaltningen finns också energi- och klimatrådgivning. 
 

 
 
 

2. Översikt över verksamhetens 
utveckling 

 

 
 
Söderåsens miljöförbund har under flera år varit en myndig-
het i behov av förändring och utveckling. Förslag till nya 
taxor togs fram under hösten 2017 och en organisationsför-
ändring genomfördes under 2018. Under 2018 har också 
behovsutredning och arbetet kring verksamhetsplanering i 
stort utvecklats. 
 

Under 2019 och 2020 har fortsatt verksamhetsutveckling 
prioriterats, genom att utveckla verksamhetsplaneringen 
och uppföljning både på individ och gruppnivå.  
 
Miljöförbundets verksamhet har under 2020 och fortsatt 
under 2021 påverkats av samhällets behov av att minska 
risken för smittspridning av virussjukdomen covid-19. 
Förändringarna i verksamheten har inneburit ändrad in-
riktning på tillsynen/ kontrollen. Under 2021 har 
förbundet också arbetat enligt den handlingsplan som 
fastställts för att återställa uppkommen tillsynsskuld 
under 2020 kopplat till pandemin. 
 
Under hösten 2021 har miljöförbundet haft stora 
personalavgångar. Samtidigt har miljöförbundet inte 
kunnat rekrytera personal då det finns en förväntan från 
medlemskommunerna att miljöförbundet inte rekryterar 
personal i avvaktan på beslut om kommuns eventuella 
utträde ur kommunalförbundet. Detta har resulterat i att 
miljöförbundet under hösten haft stor brist på 
personalresurser och inte kunnat utföra all tillsyn och 
kontroll som planerats för år 2021 och återta all 
tillsynsskuld från år 2020. 
 

2.1 Mål för 2021 
 
Övergripande mål 
Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, 
både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i 
sin myndighetsroll.  
 
Tillsynen ska vara riskbaserad och främst vara före-
byggande. 
 
Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en 
effektiv och rättssäker myndighetsutövning. Verksam-
heten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett 
gott bemötande.  
 
Ekonomiska mål 
 
Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full 
kostnadstäckning. 
 
Överskott på 1,5 % av omsättningen. 
 
Mål för personal 
 
Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs 
och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, 
trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete. 
 
Alla medarbetare ska ges möjlighet till utveckling.  
 
Måluppfyllelse 
 
Uppföljning av de övergripande målen, ekonomiska målen 
och mål för personalen samt delmålen inom verksamhet-
ens tre områden och för våra resurser presenteras i sin 
helhet i bilaga 1. Nedan några kommentarer till resultaten. 
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Övergripande mål, finansiella mål och mål för 
personal 
 
Det övergripande målet bedöms kunna uppfyllas.  
 
Det ekonomiska målet bedöms endast delvis kunna uppfyllas. 
 
Avgifter för kontroll och tillsyn har full kostnadstäckning. 
 
Det finansiella målet, att förbundet ska ha ett överskott på 1,5 
% av omsättningen, har inte uppnåtts. 
 
Det övergripande målet för personalen bedöms kunna upp-
nås.  
 
Medarbetarenkäten visar att förbundet är en arbetsplats där 
personalen trivs och det finns gemenskap, trygghet och ar-
betsglädje. 
 
Alla medarbetare ges möjlighet till utveckling, i form av 
kompetensutveckling.  
 
 
Delmål inom verksamhetens tre områden: 
myndighet, stöd och uppdrag 
 
Förbundet bedöms i stort att kunna uppnå de uppsatta målen. 
 
Samtidigt finns ett undantag inom delområdet stöd. Resul-
taten av SKL:s undersökning insikt når inte över 70 NKI 
inom alla områden. Målet har inte nåtts för år 2021. 
 
Under våren 2021 har en fördjupad analys av NKI-resultaten 
genomförts som redovisats för Direktionen och översänts till 
medlemskommunerna.  
 
Analysen visar att sannolikt både miljöförbundet och kom-
munerna kan bidra till att höja miljöförbundets Nöjd-Kund-
Index. Analysen ger också stöd för den långsiktiga plan för 
att förbättra NKI-resultaten som Direktionen antog under 
våren 2020. 
 
Delmål för våra resurser: personal och ekonomi 
 
Delmålet för personal bedöms endast delvis kunna uppnås. 
 
Prognosen för personalomsättningen är ca 20 %, vilket är 
högre än målsättningen på maximalt 10 %. 
 
Kompetensförsörjningsplan har tagits fram. 
 
Inom delmålet ekonomi har målet endast delvis uppnåtts. 
 
Måluppfyllelse nyckeltal 
 
Verksamhetsplanen för 2021 har fastställt ett antal kvantifier-
bara mål för tillsynen, dessa redovisas i form av nyckeltal i 
bilaga 2.  
 
Redovisning av måluppfyllelse framgår också av den skriftliga 
redovisningen för varje arbetsområde. För flera grupper finns 
det för år 2021 en varierad måluppfyllelse, främst kopplat till 
personalresursbristen. 
 

3. Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk 
ställning 

 

3.1 Personalresursbrist 
 
Miljöförbundet har under hösten 2021 haft stora 
personalavgångar. Miljöförbundet inte kunnat rekrytera 
personal då det finns en förväntan från medlems-
kommunerna att miljöförbundet inte rekryterar personal i 
avvaktan på beslut om kommuns eventuella utträde ur 
kommunalförbundet. Detta har resulterat i att miljö-
förbundet under hösten haft stor brist på personalresurser 
och inte kunnat utföra all tillsyn och kontroll som 
planerats för år 2021 och återta all tillsynsskuld från år 
2020 
 
Personalbristen har fått stora konsekvenser. Detta 
bidrar även till sämre arbetsmiljö och ökad stress. 
Även möjligheten att samverka med andra myn-
digheter t.ex. polis, tull och skatteverk reduceras 
och miljöförbundet förlorar lite av sitt kontaktnät. 

 
Genom minskad tillsyn förlorar myndigheten 
möjlighet att få kunskap om missförhållanden och 
möjlighet att ställa krav på åtgärder. Detta ökar 
risken för människors hälsa eller att de blir lurade, 
att gifter når miljön och att förbjuden försäljning 
genomförs. 
 
De spontanavgångar av personal som redan varit 
har förutom brist på resurser även gett upphov till 
ett kompetensbortfall som inte är möjlig att 
tillgodose internt i organisationen. Genom det 
personalbortfall som skett och den 
underbemanning som nu föreligger riskerar 
miljöförbundet att inte leva upp till kravet på 
kompetens inom flera områden. 

 
Miljöförbundet bedömer att resursbristen tills 
vidare varaktigt kommer att bestå under år 2022. 
Effekten av rekryteringsstoppet kan också få en 
viss kvarstående effekt. Även efter det bedöms 
möjligt att återigen påbörja rekrytering, kommer 
det sannolikt att ta minst ca 6 månader innan 
dessa resurser kan finnas på plats. 

 
Det innebär risker för en myndighet att ha för lite 
kompetens och personal i förhållande till sitt upp-
drag och en konsekvens för samhället då företag 
och medborgare kan påverkas negativt. Därutöver 
riskerar miljöförbundet få kritik vid granskning 
från exempelvis Livsmedelsverket eller 
Länsstyrelsen både avseende bristen på resurser 
och kompetens. Kritiken kommer att vara befogad 
och kan också leda till att Länsstyrelsen återtar 
delar av den tillsyn som tidigare överlåtits till 
miljöförbundet. 

 



6 
 

Så länge miljöförbundet inte har möjlighet att rekrytera 
personal kommer inte tillsynsskulden att kunna hanteras 
genom ökad tillsyn. Tillsynsunderskottet kan endast 
återbetalas genom reducerade avgifter för företagen 
 

4. Händelser av väsentlig 
betydelse 

4.1 Livsmedel 
 
Livsmedelsavdelningen har under året arbetat på flera olika 
sätt utefter smittspridningen i samhället samt Folkhälsomyn-
digheten och Livsmedelsverkets rekommendationer. Året 
började främst med distanskontroller till att under sommaren 
smyga igång kontroller ute på plats. Under hösten gick livs-
medelskontrollerna helt tillbaka till att ske enligt planeringen, 
dvs. oanmälda kontroller på plats. Kontrollen har skett 
branschvis. Under hösten har kontroller skett på pizzerior, 
restauranger och livsmedelsbutiker samt fortsatt kontroll av 
vattenverk och tillverkningsindustrier.   
 
Under våren har livsmedelsgruppen deltagit i två samordnade 
kontrollprojekt, kontroll av tungmetaller och mykotoxin i 
mjöl samt kontroll av skötsel och underhåll av dricksvatten-
reservoarer. Dessa kontroller har skett genom fysiska besök i 
anläggningarna. Kontrollen av mjöl gav goda resultat både 
vad gäller provtagningsresultat och verksamheternas rutiner. 
Kontrollernas resultat av reservoarerna har varierat och detta 
är ett område där fortsatta kontroller kommer att ske.  
 
Planen för livsmedelskontrollen var under hösten att utföra 
det nationella målet och kontrollprojektet av spårbarhet av 
kött i små butiker. Denna kontroll har inte kunnat utföras på 
grund av personalresursbrist.  
 
Däremot valde livsmedelsgruppen att fokusera på spårbarhet-
en ett steg bakåt i branschen för restauranger och pizzerior. 
Kontrollen utfördes på plats i verksamheterna där inspektör-
erna valde ut några olika köttdetaljer i verksamheten som 
skulle visas upp, räknas in och kontrolleras genom dokumen-
tation. Kontakt togs även med andra kommuner för att kon-
trollera att grossisten där inköpet av köttet skedde var regi-
strerad eller godkänd. I samarbetet med andra kommuner 
upptäcktes två grossister som var oseriösa eller saknade 
fullständig registrering för deras grossistverksamhet. Det 
visar hur viktigt samverkan mellan olika kommuner och 
myndigheter är.  
 
Miljöförbundet fick ett mycket positivt resultat vid kontrollen 
på restaurangerna och pizzeriorna vad gällde spårbarheten. 
Verksamheterna kunde i regel visa upp begärda dokument. 
Kontrollen utfördes på 52 verksamheter av 77 som var plan-
erade.   
 
När nya verksamheter registrerar sig inom vårt tillsynsom-
råde ska en revision utföras kort därefter. Livsmedelsgruppen 
har sett att det är många verksamheter under 2021 som har 
registrerat sig men inte kunnat starta pga. att de saknar in-
ventarier, material eller reservdelar till maskiner. Detta har 
identifierats bero på pågående pandemi och det svåra läget 
med transporter till Europa. Livsmedelsgruppen har även sett 

att många verksamheter som registrerat sig under 2021 
och fått kontroll haft genomgående mycket brister vad 
gäller kunskap vilket gör att verksamheterna får många 
avvikelser i hantering och livsmedelssäkerhet. Ärendena 
blir långdragna och beslut om åtgärder riktas mot 
verksamheterna.   
 
Livsmedelskontrollen omfattar förutom kontroll av hygi-
en och livsmedelssäkerhet även kontroll av vilseledande 
och bedrägliga förfaranden. Under våren 2021 har livs-
medelsavdelningen utfört kontroll av redligheten gäll-
ande hönsägg hos både butiker och producent. Totalt för 
hela året utfördes 21 inspektioner för att kontrollera, 
samla bevis och verifiera de brister en enskild verksam-
het orsakade. Under hösten har ytterligare en kontroll 
med Länsstyrelsen och Livsmedelsverket genomförts på 
denna enskilda verksamhet. Därefter har livsmedels-
gruppen lagt mycket tid på att färdigställa en åtalsan-
mälan till polisen.  
 
Under hösten har livsmedelsgruppen tyvärr präglats av 
extremt mycket sjukdom samt vård av barn och har där-
för inte lyckats uppfylla planen. Livsmedelsgruppen har 
fått stryka kontroll av små butiker, delvis kontroll av 
restauranger och pizzerior samt en del tillverknings-
industrier har inte hunnits med. Under året fick livs-
medelsavdelningen två vikarier för att jobba ikapp skuld 
från 2020 som orsakades främst av pandemin. Båda 
vikarierna valde att lämna sin anställning hos oss tidigare 
än beräknat på grund av andra anställningar de fått. Detta 
genererar också i att livsmedelsgruppen inte har hunnit 
utföra alla kontroller som planerat.    
 

4.2 Försäljningstillsyn; tobak, 
elektroniska cigaretter, folköl och 
läkemedel  
 
Arbetet gällande åldersbegränsade varor i form av tobak, 
folköl, e-cigaretter och läkemedel har under året handlat 
om tillsyn samt om att pröva tillståndsansökningar. Det 
har också hanterats ett flertal anmälningar om ändringar i 
bolag som har tillstånd för tobaksförsäljning. Miljöför-
bundet ska vid ändringar, så som styrelse- eller ägaränd-
ringar, pröva och utreda om ändringarna påverkar förut-
sättningarna för tillståndet.   
 
Den inre tillsynen, dvs. en kontroll av att bolag som fått 
försäljningstillstånd fortsatt lever upp till de krav som 
gäller för att få sälja tobak skedde under våren. Den inre 
tillsynen ingår inte i taxan för tobak vilket är en brist och 
miljöförbundet kan inte ta betalt för tillsynstiden. Den 
inre tillsynen har endast utförts med åtta kontroller under 
våren, därefter har den prioriterats bort då den tiden för 
kontrollen inte täcks av verksamheternas årliga avgift, 
gruppen har fokuserat på att utföra de fysiska kontroll-
erna på plats. Då den inre tillsynen samt utredningar av 
ändringar tog mer tid än beräknat under våren fick fokus 
under hösten ligga på yttre tillsyn av våra verksamheter 
samt tillståndsansökningar.  
 
Gruppen jobbade på bra med tillsynen under hösten och 
kan vid årets slut konstatera att alla planerade kontroller 
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för tobak och e-cigaretter genomfördes. Två kontroller på 
folköl och en kontroll på e-cigaretter var det enda i den 
planerade kontrollen som inte utfördes. Det ger goda 
förutsättningar inför 2022 års kontroll.   
 
Under hösten fick gruppen minskade resurser på grund av en 
uppsägning samtidigt som det inkom många 
tillståndsprövningar samtidigt. Lagstiftningen för tobak har 
en tidsgräns för handläggningen av ett tillstånd. Miljöför-
bundet fattade beslutet att ta in en konsult för att utföra 
utredningar gällande tillståndsprövningar. Gruppen såg även 
en möjlighet till kunskapsutveckling och hjälp vid 
samsynsdiskussioner.   
 
Tidsåtgången i flera av de ärenden som rör den nya lagen om 
tobak och liknande produkter är fortfarande oviss och svår att 
planera för. Allt eftersom ärenden hanteras skapar sig miljö-
förbundet en bättre bild av ärendenas omfattning. Det har 
sedan den nya lagen trädde i kraft blivit tydligt att de taxor 
som gäller inom området inte täcker kostnaderna för den tid 
som miljöförbundet använder för handläggning och tillsyn. 
 
Kontrollköp samt samverkan med andra myndigheter utförs 
inte under 2021, i enlighet med det beslut om handlingsplan 
för återtagande av tillsynsskuld som tagits av Direktionen.  
 

4.3 Rökfria miljöer  
 
Tillsyn på rökfria miljöer utfördes under hösten 2021 i sam-
band med ordinarie planerad tillsyn på grundskolor och gym-
nasium. Vid tillsynen inom dessa branscher informerade vi 
om den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli 2019 och vad 
som krävs av verksamhetsutövarna. 
 
Länsstyrelsen uppmanar till tillsyn av rökfria miljöer varje år. 
Utöver tillsynen tar hälsoskyddsgruppen även emot klagomål 
gällande rökning i offentliga miljöer. Sedan lagen trädde i 
kraft den 1 juli 2019 har endast ett fåtal klagomål inkommit 
till förbundet.  
 
Tillsyn av rökfria miljöer sker i samband med revision av nya 
livsmedelverksamheter. Mycket av kontrollen är då informa-
tion till företagaren. Tillsyn av rökfria miljöer i serverings-
lokaler sker i samband med planerade livsmedelskontroller i 
anläggningarna. Kontroll av rökfria miljöer skedde under 
hösten på restauranger, pizzerior och gatukök. Under hösten 
har det utförts 52 kontroller av 77 planerade. De brister som 
noterats har kommunicerats i kontrollrapporten för livsmedel.  
En serveringslokal har fått ett beslut om föreläggande med 
vite efter att inspektören vid kontroll konstaterat allvarliga 
och återupprepade avvikelser. Kontroll av rökfria miljöer 
sker även då en inspektör noterar uppenbara avvikelser vid en 
livsmedelskontroll. Avvikelserna diskuteras då direkt under 
inspektionen. I övrigt har endast tillsyn under 2021 genom-
förts vid inkomna klagomål. Några klagomål har inte inkom-
mit under året.  
 

4.4 Animaliska biprodukter  
 
Målet med tillsynen är att hindra smittspridning från ani-
maliska biprodukter till livsmedelskedjan. Vi har bedömt att de 

största riskerna finns vid kadaverhantering, hantering av 
slaktrester och vid styckning av kött på livsmedelsanlägg-
ningar. Det finns också en risk för att livsmedels-
anläggningar lämnar ut matavfall för utfodring av ex-
empelvis vildsvin.  
 
Lantbruksgruppen ansvarar för tillsynen i primärproduk-
tionen (det första ledet i livsmedelskedjan). Tillsynen 
samordnas med miljötillsynen på främst djurhållande 
gårdar, och omfattar bland annat kadaverhantering och 
spridning av gödsel och andra organiska gödselmedel med 
animaliskt ursprung.  
 
Livsmedelsgruppen ansvarar för att kartlägga och kont-
rollera animaliska biprodukter i samband med kontroll 
av avfall i de livsmedelsanläggningar där animaliska bi-
produkter uppkommer. Någon särskild satsning på ani-
maliska biprodukter har inte genomförts under 2021.    
 
Under 2020 påbörjade EU en nationell revision av ABP-
kontrollen, där miljöförbundet representerade den lokala 
kontrollmyndigheten för animaliska biprodukter inom 
primärproduktionen. Under våren 2021 har vi tagit del av, 
och yttrat oss över en preliminär revisionsrapport.    
 
Söderåsens miljöförbund har fått en anmärkning, som vi 
delar med övriga svenska kontrollmyndigheter inom 
området. Anmärkningen gäller planering av kontrollerna 
utifrån relevanta risker. Revisorerna anser inte att vi tar 
tillräcklig hänsyn till tidigare avvikelser hos enskilda 
företag i vår tillsynsplanering.  
 
Jordbruksverket kommer att uppdatera sin vägledning till 
kommunerna och ta fram en webbaserad utbildning om 
riskanalyser, med anledning av kritiken.  
 

4.5 Hälsoskydd  
Under första halvåret 2021 har hälsoskyddsgruppen 
fokuserat på projektet Fastighetsägarens egenkontroll 
samt delar av skönhetsvårdsprojektet. Hälsoskydds-
gruppen arbetar i projektform och utför tillsyn bransch-
vis två och två, vilket ger ökad trygghet och säkerhet, 
samt en bättre samsyn. Inom skönhetsvårdsprojektet har 
det varit svårt att nå upp till en tillfredsställande arbets-
takt, dels på grund av rådande pandemiläge, dels på 
grund av ett visst motstånd hos verksamhetsutövarna. 
Under året har också personalomsättning gjort att vi 
tappat en del kompetens och erfarenhet som påverkat 
arbetstakten negativt. 
 
Målsättningen med projekten är att alla ska ges möjlighet 
att bo i bostäder utan hälso- och miljömässiga risker 
samt att invånarna ska kunna besöka en hygienisk verk-
samhet och där få en trygg och säker behandling. 
   
Våren 2021 har projektet Fastighetsägarens egenkontroll 
genomförts i Klippans kommun. Hänsyn har tagits till 
den rådande pandemin och det har försvårat arbetet med 
besök hos boende. Tillsynen innefattar två olika etapper 
där första etappen är tillsyn på själva hyresfastigheten – 
lägenheter och allmänna utrymmen, med besök hos de 
boende. I etapp två görs en revision och genomgång av 
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fastighetsägarens egenkontroll tillsammans med ansvariga för 
hyresfastigheten.  
 
I Klippan har enligt plan 12 fastigheter ingått i projektet och 
tillsyn har utförts på samtliga. Det kommunala fastighets-
bolaget, Treklövern Bostads AB, stod för 4 av 12 objekt, 
återstående 8 var olika privata fastighetsägare. 
 
Tillsynen har visat att det generellt råder ett gott boende-
klimat och att de boende överlag var nöjda med sin boende-
situation och hyresvärd. Vår checklista har stort fokus på 
punkter som felanmälan och underhållsbehov. Vid revision-
erna med fastighetsägarna fick ansvariga redogöra för hur 
skötsel och underhåll utförs och att egenkontroll sköts, i vissa 
fall saknades dock dokumentation som visade på utförda 
åtgärder och uppföljning.  
 
Under hösten 2021 besöktes skolor enligt verksamhetsplanen. 
Fokusområdena i tillsynen var ventilation, städning, hygien- 
och städutrymme samt utemiljö.    
 
Utemiljöerna var generellt bra när det gäller utrymme och 
möjliga aktiviteter. Åtgärder när det gäller ventilation släpade 
efter på en del skolor troligen delvis på grund av pandemin. 
När det gäller städning var intrycket att de städade tätare och 
noggrannare under 2021 också det troligen till följd av pan-
demin. Sammanfattningsvis visade tillsynen att situationen på 
skolorna i huvudsak är bra men att det ändå finns en del 
brister.  
 
Klagomålsärenden och anmälan om nya samt ändrade verk-
samheter har hanterats löpande. Under 2021 har mycket tid 
lagts på anmälningsärenden. Hälsoskyddsgruppen har fått in 
22 anmälningar varav 18 gällande inrättande av hygienlokal, 
en anmälan gällande tatuering och tre anmälningar gällande 
undervisningslokaler. Hälsoskyddsgruppen har även fått in en 
ansökan om tillstånd för ormhållning inom planlagt område. 
 
Under hösten 2021 har hälsoskyddsgruppen utformat ett nytt 
arbetssätt när det gäller hanteringen av inkommande klago-
mål. Medarbetarna turas om att handlägga inkommande 
klagomål i tvåveckorsperioder. Arbetssättet upplevs vara bra 
då det underlättar handläggarnas planering och bidrar till att 
de får mer ostörd arbetstid. 
 
Tillsynen inom hälsoskyddet har inte givit upphov till någon 
tillsynsskuld hos verksamheter med årsavgift däremot har 
planerad timtillsyn uteblivit på grund av pandemi och per-
sonalomsättning. 
 
Utebliven timtillsyn kan leda till hälsomässiga risker för 
medborgarna och i värsta fall en konkurrensfördel för 
verksamheter som inte sköter sig. 

4.6 Miljöskydd 
 
Covid-19 har fortsatt haft betydelse för hur tillsynen har 
kunnat bedrivas under 2021. I de fall då fysiskt besök inte har 
varit lämpligt har en del tillsyn skett genom möte via Teams, 
per telefon och till viss del genom att vi hämtat in uppgifter 
skriftligt. Dessa arbetssätt har i viss mån kompenserat för att 
det inte varit möjligt att göra fysiska besök och göra 
bedömningar på plats. Under hösten-vintern har det varit 

något lättare att komma ut och göra faktiska besök men 
trots detta har funnits behov av att i viss omfattning 
skjuta fram tillsynsbesök då man från företagens sida av 
olika skäl inte velat ta emot besök.  
 
Övergången till det anpassade arbetssättet att inhämta 
tillsynsuppgifter i skrift eller via distansmöten har 
inneburit att resultatet för tillsyn som redovisas i 
nyckeltalsredovisningen omfattar även andra former av 
tillsyn än faktiska besök. Det har genomförts färre 
faktiska besök än planerat men det har samtidigt 
bedrivits tillsynsverksamhet på betydligt fler 
verksamheter än vad som faktiskt har besökts.  
 
När det gäller tillsyn på timdebiterade verksamheter 
ligger andelen utförd tillsyn relativt lågt. Bakgrunden till 
detta är dels effekter av pandemin, dels en effekt av den 
minskning av personalresurser som skett under året och 
de hårdare prioriteringar som varit nödvändiga. 
 
Handläggning av miljörapporter och årsrapporter har i 
huvudsak utförts under våren. Då möjligheterna till 
fysiska besök varit begränsade under våren, har att mer 
tid kunnat läggas på handläggning av inkommande ären-
den och dessa har kunnat hanterats mer effektivt. Äldre 
ärenden som tidigare har varit nedprioriterat har kunnat 
ges större utrymme för handläggning och därmed i viss 
mån kunnat föras till avslut. 
 
Vi har besökt alla de verksamheter som vi planerat att 
besöka men de har inte fullt ut fått den tillsynstid som de 
borde fått. Det innebär alltså att personalbrist samt covid 
19 gjort att man fått en tillsynskuld som vi behöver 
kompensera för under 2022.  
 
Resultatet av minskad tillsynstid är ökad risk för utsläpp 
till miljön. Det kan även leda till ett minskat förtroende 
för vår verksamhet ute hos företagen då vi inte fullt ut 
kan följa upp tidigare påpekanden och krav. 
 

4.7 Lantbruk  
 
Lantbrukstillsynen är en del av miljötillsynen, och fråge-
ställningarna är ofta de samma. Lantbrukstillsynen handlar 
också mycket om att minska det diffusa läckaget av växt-
näringsämnen till yt- och grundvatten och att minska risk-
erna vid spridning och övrig hantering av kemiska be-
kämpningsmedel.  
 
Under 2021 har vi besökt 17 lantbruk med årsavgift på 8 
timmar eller mer (94 % av målet på 18 tillsynsbesök) och 
51 lantbruk med årsavgift på mindre än 8 timmar (93 % 
av målet på 55 tillsynsbesök). Vi har även besökt 5 lant-
bruk med timavgift (11 % av målet på 45 tillsynsbesök) 
och 10 hästgårdar med timavgift (20 % av målet på 50 
tillsynsbesök). Lantbruksgruppen har haft reducerade 
personalresurser under 2021, vilket påverkat möjlig-
heterna att nå målen. I första hand har inkommande ären-
den och tillsyn på objekt med årlig avgift prioriterats. 
 
Under 2021 har vi haft mycket handläggningsärenden. 
För de största djurhållande verksamheterna har nya EU-
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bestämmelser trätt i kraft. Reglerna påverkar granskningen av 
miljörapporterna och innebär också att vi ska handlägga 
statusrapporter som visar risken för mark- och 
vattenförorening från verksamheterna. Det är också ett flertal 
lite större jordbruk som under året utökat eller gjort andra 
anmälningspliktiga förändringar i verksamheten.   
 
I hästtillsynen har vi deltagit i ett nationellt tillsynsprojekt 
under första delen av 2021. 
 
Verksamheterna har under 2021 i huvudsak skötts sig bra, det 
som sticker ut är bristande kvalitén på dokumentation. För att 
förbättra denna brist så kommer lantbruksgruppen att ha 
riktad informationsinsats kring dokumentation i samband 
med tillsynen. Under året har antalet klagomål legat på en låg 
nivå.  
 

4.8 Små avlopp – 
Avloppsreningsverk  
 
Små avlopp 
Arbetet med avloppsansökningar har fortgått kontinuerligt 
och tagit i anspråk en stor del av personalresurserna inom 
avloppsgruppens. För hela år 2021 beräknade vi att miljö-
förbundet skulle få in 110 avloppsansökningar samt anmäl-
ningar, men har totalt fått in 165 stycken. Eftersom dessa 
ärenden har hög prioritet har vi behövt använda tid som i 
verksamhetsplaneringen åsidosattes för annat arbete inom 
små avlopp.  
 
Tillsyn på små avlopp under 2021 påbörjades enligt plan-
eringen under våren. Målet var att utföra tillsyn på totalt 190 
små avlopp. Totalt upprättades 165 ärenden för tillsyn under 
2021, men under året har endast 126 ärenden avklarats. Målet 
för tillsynen har inte uppnåtts mest på grund av att tid som 
åsidosatts för tillsyn i verksamhetsplaneringen har istället 
behövt användas för handläggning av inkommande ansök-
ningar.   
 
Under tillsynen 2021 har vi beslutat om förbud för omkring 
en femtedel av de ärenden som är avklarade.  Många av de 
som redan vetat att de haft en undermålig anläggning har red-
an innan vi påbörjade tillsynen ansökt om en ny avloppsan-
läggning, dessa står för omkring en femtedel av de avklarade 
tillsynsärendena. Omkring en femtedel av de befintliga an-
läggningarna i området har bedömts vara tillräckliga i ut-
formning och teknik mot bakgrund av gällande krav på re-
ning. Eftersom de inventerade områdena även innehåller 
många fritidsfastigheter har vissa av fastigheterna saknat 
avloppsanläggning helt och endast har en enklare torrtoalett 
eller inget alls, dessa står för omkring en femtedel av ärend-
ena. Det har även funnits många i områdena som har anlägg-
ningar som endast varit några år gamla och har tillstånd en-
ligt miljöbalken och har inte behövt någon tillsyn i år, dessa 
står för omkring en femtedel av de avklarade ärendena. I de 
kommuner vi har haft mycket tillsyn i ser vi en klar trend 
med att fastighetsägare med dåliga avlopp är snabba med att 
åtgärda sina avlopp innan vi ställer krav jämfört med kom-
muner vi inte har haft mycket tillsyn i. 
 
Arbetet med uppföljning av förbud på små avloppsanlägg-
ningar har skett fortlöpande under året och totalt har vi följt 

upp 16 förbud under 2021. Målet var att totalt följa upp 
30 förbud. Detta mål har liksom målet för tillsynen inte 
uppnåtts på grund av att tid för uppföljning istället har 
lagts åt handläggning av ansökningar.  
 
Under 2021 skulle avloppsgruppen utföra ett projekt med 
tillsyn på egenkontroll av avloppsanläggningar med 
fosforfilter. Detta projekt har inte utförts utan denna tid 
har istället används till handläggning av inkomna ansök-
ningar.  
 
Under 2021 har även en del fokus legat på att effektivise-
ra arbetet. Vi har bland annat reviderat våra mallar och 
blanketter. Vi har även under året upphävt våra gamla 
policys och skapat en ny gemensam policy för små av-
lopp. Innehållet i policyn har förenklats och gjorts mer 
tydlig för enklare användning.  
 
Avloppsreningsverk 
Tillsyn på avloppsreningsverken har under 2021 skett 
enligt verksamhetsplanen och samtliga avloppsrenings-
verk i planeringen har fått tillsyn. Mycket av fokuset för 
tillsynen på de större verken 2021 har legat på den rap-
portering som ska göras till EU enligt avloppsdirektivet.  
 
Avloppsdirektivet ställer krav på reningsverken som 
gäller parallellt med svensk lagstiftning. Det innebär att 
det kan komma att ställas krav på åtgärder hos en del 
verk trots att de uppfyller alla sina villkor de tillstånd de 
har. I dagsläget bedömer vi inte att det kommer att ställas 
några ytterligare krav på något av verken med anledning 
av kraven i avloppsdirektivet.   
 
I övrigt har vi jobbat vidare med verksamheternas hu-
vudsakliga problem som i huvudsak är att hantera stora 
inkommande flöden eller oväntat hög näringsbelastning. 
Alltså problem som uppstår när det regnar mycket eller 
när någon verksamhet släpper en ovanligt stor mängd 
näringsämnen till verken. 
 
Utöver tillsynen har miljöförbundet utfört en ny pröv-
ning av besluten för 2 av avloppsreningsverken under 
2021. Utvecklingen inom avloppsområdet går mot 
strängare krav för drift och framför allt vid tillstånds-
prövning med anledning av arbetet med att förbättra den 
ekologiska statusen i våra vattendrag. Det är även troligt 
att allt fler verk kommer att omfattas av tillståndsplikt 
framöver. 
 

4.9 Förorenade områden  
Ansvarsutredning har gjorts för de objekt som bedömts 
utgöra den största risken för miljö och hälsa. Gruppen 
noterade att det fanns fler objekt med ansvarig än man 
tidigare trott, vilket är positivt. Fortsatt arbete med detta 
var planerat till hösten men på grund av personalomsätt-
ning så kunde det inte genomföras.    
 
Samtliga kommuner har fått föreläggande att gå vidare 
med undersökning av nedlagda deponier. Under våren 
har det börjat komma in provtagningsplaner för MIFO 
fas 2 och en del deponier har börjat undersökas.  
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Ett av miljöförbundets mål för tillsynen 2021 har varit att få 
in en tidplan för när deponierna kommer undersökas från 
Bjuvs kommun. Så har också skett. 
 
Under året har gruppen haft mycket inkommande ärenden 
främst gällande masshantering. Handläggning av anmälan om 
återvinning om icke-farligt avfall i anläggningsändamål har 
under året tagit 186 timmar jämfört med de planerade 80 
timmarna. Förklaringen till att det tagit mer tid än beräknat är 
huvudsakligen en ökad användning av rivningsavfall och 
oklara regler kring det. 
 
Inom tillsyn på massor har dubbelt så mycket tid som plan-
erat ianspråktagits till följd av såväl fler ärenden än förväntat 
som oklar praxis. Egeninitierad tid på förorenad mark har 
därför åsidosatts. Under året har gruppen använt cirka 30 % 
av den planerade tiden vilket innebär att miljöförbundet kom-
mer att behöva avsätta mer tid för denna arbetsuppgift i fram-
tiden. Under året har gruppen också lagt fokus på utbildning 
(15 %) då det erbjudits bra utbildningar och utbildningstill-
fällen som varit kompetensgynnande för miljöförbundet. Men 
också till följd av personalomsättning. På grund av den låga 
bemanningen inom gruppen förorenade områden så finns en 
risk att miljöförbundet inte kommer att hinna utkräva eko-
nomiskt ansvar av ansvariga verksamhetsutövare. Kostnaden 
kommer då att i stället behöva finansieras med allmänna 
medel. 
 

4.10 Miljöövervakning, strandskydd, 
naturmiljö mm  
 
Bakgrundsstrålning 
Miljöförbundet utför mätning av bakgrundsstrålningen i 
samtliga fem medlemskommuner enligt Strålsäkerhetsmyn-
dighetens anvisningar. Mätningen görs var sjunde månad. 
Den första av årets två mätningar gjordes i april och den 
andra i november. Vid de båda mätningarna uppmättes 
normala värden på samtliga 10 mätpunkter. 
 
Strandskydd 
Miljöförbundet har ansvaret för tillsyn av efterlevnaden av 
strandskyddsbestämmelserna inom Perstorp och Örkelljunga 
kommun. Dessutom är detta en del i vår ordinarie tillsyn att 
ta hänsyn till strandskyddsbestämmelserna.  
 
Under 2021 har den aktiva tillsynen inom strandskyddsom-
rådena hittills haft en låg prioritet då något område med 
större problem inte identifierats. Miljöförbundet har inte fått 
in några uppgifter om misstänkta överträdelser under 2021.  
I verksamhetsplanen fanns ett begränsat antal timmar avsatta 
för egeninitierad tillsyn men pga situationen i stort har fakt-
iska förutsättningar i princip saknats.   
 
Strandskyddsbestämmelserna bevakas löpande vid handlägg-
ning av prövningsärende och yttrande över bygglov och för-
slag till detaljplaner. Prövningsärenden kan handla om pröv-
ning av nya och gamla verksamheter där strandskyddet skall 
beaktas men även vid prövningen av nya avloppsanläggning-
ar. Miljöförbundet är även samrådspart till kommunerna vid 
ansökan om dispens från bestämmelserna och besvarar re-
misser. Miljöförbundet har handlagt tre remisser om dispens 
under 2021. 

 
Tillsyn över vattenskyddsområden 
Under 2021 har vi fortsatt medverkat i kommunernas 
arbete med att revidera olika vattenskyddsområden. Ar-
betet med revidering av skyddsområden har påbörjats i 
Klippan (Östra Ljungby), Perstorp (Toarp), Svalöv 
(Röstånga och Stenestad) och Örkelljunga (Eket och 
Örkelljunga samhälle). 
 
Vi har även deltagit i projektet ”tillsyn inom vatten-
skyddsområden” som bedrevs av Miljösamverkan Skåne. 
Projektet har ökat kunskapen om vanliga brister inom 
skyddsområden och olika möjligheter att genom tillsyn 
komma till rätta med problem. 
 
Sprängämnesprekursorer 
Målet med tillsynen är att minska möjligheterna för 
terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka 
sprängämnen. Tillsynen på lantbruk och växthusföretag 
integreras i lantbrukstillsynen. Tillsynen i övrigt utförs i 
huvudsak i projektform. Inget projekt var planerat för 
2021. 
  

 

4.11 Uppdrag åt kommunerna  
 
I våra medlemskommuner är det Perstorp och Örkelljunga 
som anlitar förbundet för uppdrag inom det miljöstrateg-
iska området. Detta avser exempelvis miljömålsarbete, 
miljöbokslut, yttranden och svar på remisser internt och 
externt, energi- och klimatstrategi, naturvård, enkäter och 
dylikt.  
 
Under 2021 har ett nytt energi- och klimatprogram för 
Perstorps kommun tagits fram och varit ute på samråd.  
Programmet har därefter redigerats och väntar nu på 
antagande från politiken. I Örkelljunga var miljöstrateg-
tjänsten vakant under 3 månader i början av 2021 i sam-
band med att tidigare strateg gick på föräldraledighet. 
Tjänsten tillsattes på nytt i juni och den nya strategen har 
bland annat hunnit med att svara på ett antal remisser.  
Under andra halvan av 2021 har en stor del av det stra-
tegiska arbetet i båda kommunerna utgjorts av den slutliga 
rapporteringen till Länsstyrelsen avseende Skånska 
åtgärder för miljömålen 2016-2020. 
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4.12 Energi- och klimatrådgivning 
Energi- och klimatrådgivningen (EKR) har avslutat det första 
av två år i den pågående projektperioden. Det ekonomiska 
stödet från energimyndigheten har minskat något jämfört 
med tidigare perioder och ingen uppräkning av stödbeloppet 
görs mellan åren. Stödet för 2022 kommer därför att ligga på 
samma nivå som under 2021. Under 2021 och 2022 är 
energi- och klimatrådgivningen en 80 procentig tjänst.  
 
Under den senare delen av 2021 har det märkts en uppgång 
av inkommande rådgivningssamtal och e-post. Mycket be-
roende på de höga elpriserna, vilket ökat incitamenten för att 
genomföra energibesparande åtgärder, såväl för företag och 
föreningar som privatpersoner. Under hösten har EKR även 
kontaktats av massmedia vid ett par tillfällen för att komma 
med råd och tips om hur man kan hålla nere energianvänd-
ningen. Solceller och värmepumpar är fortfarande de största 
frågorna, men under den senaste tiden har åtgärder för att 
effektivisera direktverkande el efterfrågats i högre grad än 
tidigare. 
 
I oktober 2021 startade Energimyndigheten upp två nya 
insatsprojekt. Hela Sverige laddar och Resurseffektiva 
byggnader. EKR på Söderåsens miljöförbund deltar i båda. 
Insatsprojekt innebär riktade insatser mot målgrupperna inom 
områdena, men även insatser för att höja kompetensen inom 
energi- och klimatrådgivningen. 
 
Under året har det även gjorts riktade utskick med erbjudan 
om gratis energi- och klimatrådgivning till föreningar med 
egna lokaler. Hittills har fyra föreningar besökts och 
ytterligare besök är inplanerade i början av 2022. Under 
hösten har det anordnats fler aktiviteter ute i kommunerna 
och EKR har deltagit på flera av dem. Hållbarhetsdag på 
företag i Bjuvs kommun, mässa i Örkelljunga, tåginvigning i 
Svalöv och solcellsföreläsning för förening i Svalöv. En 
inspelad föreläsning om solceller har även funnits tillgänglig 
digitalt under våren.  
 

4.13 Administration och internt stöd  
Ny rutin gällande kontroll av debiteringar har tagits fram. 
Handläggarna följer upp debiteringar kopplade till utskickade 
beslut månadsvis. För att säkerställa att pengar hamnar på rätt 
konto, så har även handläggarna fått i uppdrag att notera 
vilken tjänstkod (kod kopplad till kontosträng) som skall 
användas vid debitering. Dessa rutiner förstärker den interna 
kontrollen avsevärt. 

 
Fr.o.m. våren 2021 anlitar miljöförbundet Klippans 
kommun för ekonomi/controlleruppgifter.  
 

5. Styrning och uppföljning av 
den kommunala 
verksamheten 

 
Styrning och uppföljning 
Direktionen ska inför varje år fastställa mål och budget 
för nästkommande år samt flerårsbudget. Målen i verk-
samhetsplanen baseras på en behovsutredning där de in-
satser som krävs, kopplat till lagkrav och förutsättningar 
inom det geografiska verksamhetsområdet, har identi-
fierats. 
 
Behovsutredningen är indelad i miljöförbundets olika 
tillsynsområden och beskriver mängden verksamheter 
som betalar en årlig livsmedels- och/eller miljötillsyns-
avgift, mängden tillsynsobjekt i övrigt och inkommande 
ärenden. Behovsutredningen beskriver och speglar vårt 
planerade arbete även utifrån de nationella miljömålen, 
folkhälsomålen och livsmedelsmålen, nationella och re-
gionala tillsynsprojekt samt stöd till medlemskommun-
erna och uppdragsverksamhet. Med utgångspunkt i be-
hoven har sedan en prioritering skett utifrån tillgängliga 
resurser och resulterat i en plan för tillsynen. 
 
Direktionen har därtill under våren 2021 tagit beslut om 
handlingsplan för att återställa tillsynsunderskott som 
uppstått under år 2020 kopplat till coronapandemin. 
Tillsynsunderskottet planeras återbetalas under 2021 
genom ökad tillsyn eller reducerade avgifter för 
företagen. 
 
Handlingsplanen innebär både ökade kostnader och min-
skade intäkter jämfört med budget. Kostnaden för att 
hantera och återbetala den under pandemiåret 2020 upp-
komna tillsynsskulden beräknas till 965 tkr.  
 
Uppföljning görs löpande under året och i form av av-
stämningar mot budget. 
 
I denna rapport, under rubriken ”Händelser av väsentlig 
betydelse”, redovisas utfört arbete kopplat till målen i 
verksamhetsplanen.  
 
Intern kontroll 
Direktionen ska för varje år besluta om intern kontroll 
för förbundets verksamhet. Beslut om intern kontroll för 
år 2021 fastställdes vid Direktionens sammanträde den 
10 november 2020 och följdes upp på Direktionens 
sammanträde den 9 november 2021. 
 
Under året har Miljöförbundet genomfört kontroll enligt 
beslutat internkontrollprogram.  
 
På följande områden framkom brister: 
 
Våra intäkter reduceras om inte utförd tid faktureras 
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Vid skapande av debitering samt vid avslutande av ärende 
kontrollerar expeditionen alltid antalet debiterade timmar 
kontra inlagd tid på ärendet. Under 2021 har tre avvikelser 
noterats vid kontrollen. 
 
Företagen får inte tillsyn som de betalat för 
Följande punkter kontrollerades: 
 
Verksamheternas betalda timmar mot registrerad tid i Vision.                                                               
Resultat: Några objekt har fått för lite tid, här ser vi en direkt 
koppling till coronapandemins effekter samt att förbundet 
från sommaren haft en hög personalomsättning men inte 
kunnat rekrytera. 
 
Tillsynsplaneringen i Vision. 
Resultat: Kontrollen påvisar 11 avvikelser i uppföljning och 
uppdatering av tillsynsplaneringen i Vision. 
Avdelningschefer är informerade.  
 
Kontroll att avgiftskoder i Vision stämmer överens med 
utskickat klassningsbeslut. 
Resultat: Kontrollen har påvisat en avvikelse. Kod har 
ändrats från 26.10 till 26.10-i.  
Antalet k är detsamma, så feldebitering har ej skett. 
 
Tillsyn sker inte i rätt omfattning och grund för felaktig 
debitering. 
Under 2021 debiterades större delen av objekten vecka 8-10. 
Inga större avvikelser har påträffats. Noterbart är att en del 
objekt med specialpris ej blivit omräknade. Avdelnings-
cheferna informerades och rättningar är utförda. Felaktiga 
debiteringar har undvikits tack vare kontrollen. 
 
 

 
 
 

6. God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning  

 

 
 
Intäkterna är 2 701 tkr lägre mot budgeten 
 
• Årsavgifternas intäkter uppgår till 4 694 tkr vilket är 

en negativ avvikelse på ca 1 711 tkr mot föregående 
år. Färre verksamheter har kunnat debiteras under året 
huvudsakligen till följd av uppsägningar och 
personalresursbrist jämfört med vad man först hade 
räknat med. En tillsynsskuld på 1 454 tkr från 2020 
och 2021 har bokats för återbetalning. Denna har 
resultatförts och justerats/balanserats mot minskning 
av intäkter. 

• Intäkter för handläggningsärenden uppgår till 2 001 
tkr vilket är 66 tkr högre än budgeterat.     

• Intäkter för timdebiterad tillsyn uppgår till 2 390 tkr 
vilket är ca 1 252 tkr lägre än föregående år. Detta 
beror främst på personalresursbrist som inte gjort det 
möjligt att göra alla planerade besök ute bland 
verksamheterna.  

• Intäkter i form av statliga bidrag på ca 477 tkr har 
erhållits för tillsyn för att minska trängsel på 
serveringsställen.  

• På grund av minskad försäljning av miljöstrategiskt 
uppdrag har intäkter för försäljning av tjänster 
reducerats och avviker negativt mot budget med ca 
295 tkr. 

 
Kostnaderna är ca 2 027 tkr lägre jämfört med budget  
 
• Lönekostnaderna uppgår till 17 658 tkr vilket är 

1 279 tkr lägre än budgeterat. Främsta orsaken är 
hög personalomsättning och att rekrytering inte 
kunnat ske. Pensionskostnaderna har blivit lägre, 
ca 200 tkr. Även semesterlöneskulden har minskat 
med ca 100 tkr. 

• Köp av tjänst uppvisar totalt ca 509 tkr lägre 
kostnader än budgeterat. Tillkommer kostnad på 
ca 260 tkr tillhörande köp av tjänst för 
ekonomikonsult. Dessa har bokförts på främmande 
tjänster.  

• Representation och personalkostnader har mer 
eller mindre helt uteblivit i och med Covid-19 
vilket medför positiv avvikelse på 90 tkr. 

• Coronapandemin har också påverkat möjligheten att 
gå utbildningar. Under året har utbildningskostnader-
na endast uppgått till 187 tkr vilket är 263 tkr lägre, 
jämfört med budget på 450 tkr. 

• Direktionskostnaderna uppvisar totalt ett positiv 
budgetavvikelse på 85 tkr. 
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• Revisionskostnaderna uppvisar totalt en positiv 
budgetavvikelse på 56 tkr. 

God ekonomisk hushållning 
Miljöförbundet har under året bedrivit en effektiv och rätts-
säker myndighetsutövning och de övergripande målen samt de 
övergripande målen för personalen bedöms uppfyllda.  
 
Däremot är endast ett av två ekonomiska mål uppfyllda, miljö-
förbundets ekonomiska situation har försämrats under året och 
balanskravsresultatet är negativt. Därtill har myndighetsupp-
draget inte kunnat utföras i planerad omfattning och en ekono-
misk tillsynsskuld har upparbetats samt viss övrig tillsyn har 
inte kunnat genomföras inom tillsynsområden som efterhands-
debiteras. 
 
En samlad bedömning är att miljöförbundet är en väl fungerade 
organisation med god förmåga till planering, genomförande 
och uppföljning. Covid-19 fortsatt haft betydelse för hur till-
synen har kunnat bedrivas under 2021, men störst betydelse för 
verksamhetens resultat har den under hösten uppkomna perso-
nalresursbristen haft. 
 
Sammanfattningsvis bedöms förbundet endast delvis uppnå 
målen för god ekonomisk hushållning. 
 

7. Balanskravsresultat 
 
   2021    2020  2019 

Enligt resultaträkning (tkr)     -278   + 921 + 477 
Avgår reavinst           0          0        0 
Justerat resultat      -278    +921 + 477 
 
Balanskravet har inte uppnåtts för 2021. 
Balanskravsresultatet bör återställas inom tre år. 
 
Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen  
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 
 

8. Väsentliga personalför-
hållanden 

 
I verksamheten finns ett drygt 30-tal anställda. Under våren 
har personalomsättningen varit låg, endast 1 person med fast 
anställning har slutat. Under sommaren och hösten har sedan 
tyvärr 6 fast anställda medarbetare och 2 vikarier sagt upp 
sig och slutat i förtid. 
 
Under 2021 har 36 enskilda individer att ha varit anställda 
på miljöförbundet hela eller delar av året, på heltid eller 
deltid. Det motsvarar 27,6 heltidstjänster. Av dessa har 28 
verkat som miljöinspektörer, varav tre dessutom som miljö-
strateger, en energirådgivare, tre assistenter, tre avdelnings-
chefer och en förbundschef. 
 

Personalomsättningen har varit 20 %. 
 
Sjukfrånvaron har varit 2,38 %. Någon 
långtidssjukfrånvaro har inte förekommit under året. 
 
 

9. Sammanfattning och 
förväntad utveckling  

9.1 Sammanfattning 
 
Söderåsens miljöförbund har under året fortsatt att 
fokusera på verksamhetsutveckling och effektivisering. 
Samtidigt har miljöförbundet förlorat mycket personal 
under hösten 2021 vilket påverkat både tillsynskapaciteten 
och möjligheten till utveckling. 

• Det finansiella målet, att förbundet ska ha ett 
överskott på 1,5 % av omsättningen, har inte 
uppnåtts. Resultatet hamnar på ett underskott på 
278 tkr. 

• Livsmedelsgruppen har sett att det är många 
verksamheter under 2021 som har registrerat sig 
men inte kunnat starta pga. att de saknar in-
ventarier, material eller reservdelar till maskiner. 
Detta har identifierats bero på pågående pandemi 
och det svåra läget med transporter till Europa. 

• Livsmedelsgruppen har även sett att många 
verksamheter som registrerat sig under 2021 och 
fått kontroll haft genomgående mycket brister vad 
gäller kunskap vilket gör att verksamheterna får 
många avvikelser i hantering och 
livsmedelssäkerhet. Ärendena blir långdragna och 
beslut om åtgärder riktas mot verksamheterna. 

• Under 2020 påbörjade EU en nationell revision av 
ABP-kontrollen, där miljöförbundet 
representerade den lokala kontrollmyndigheten 
för animaliska biprodukter inom 
primärproduktionen. Av revisionsrapporten från 
2021 framgår att miljöförbundet har fått en 
anmärkning, som delas med övriga svenska 
kontrollmyndigheter inom området. An-
märkningen gäller planering av kontrollerna 
utifrån relevanta risker.  

• Våren 2021 har projektet Fastighetsägarens egen-
kontroll genomförts i Klippans kommun. 
Tillsynen har visat att det generellt råder ett gott 
boendeklimat och att de boende överlag var nöjda 
med sin boendesituation och hyresvärd. 

• Arbetet med avloppsansökningar har fortgått 
kontinuerligt och tagit i anspråk en stor del av 
personalresurserna inom avloppsgruppens. För 
hela år 2021 beräknades att miljöförbundet 
skulle få in 110 avloppsansökningar samt an-
mälningar, men har totalt fått in 165 stycken. 
Eftersom dessa ärenden har hög prioritet har 
miljöförbundet behövt bortprioritera annan 
tillsyn. 

• Miljöförbundet utför mätning av bakgrunds-
strålningen i samtliga fem medlemskommuner 
enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar. 
Mätningen görs var sjunde månad. Den första 
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av årets två mätningar gjordes i april och den andra i 
november. Vid de båda mätningarna uppmättes 
normala värden på samtliga 10 mätpunkter. 

• Under den senare delen av 2021 har det inom 
Energi- och klimatrådgivningen (EKR) märkts en 
uppgång av inkommande rådgivningssamtal och e-
post. Mycket beroende på de höga elpriserna, vilket 
ökat incitamenten för att genomföra 
energibesparande åtgärder, såväl för företag och 
föreningar som privatpersoner. Under hösten har 
EKR även kontaktats av massmedia vid ett par 
tillfällen för att komma med råd och tips om hur 
man kan hålla nere energianvändningen. Solceller 
och värmepumpar är fortfarande de största frågorna, 
men under den senaste tiden har åtgärder för att 
effektivisera direktverkande el efterfrågats i högre 
grad än tidigare. 

 
Sammanfattningsvis har Covid-19 fortsatt haft betydelse för 
hur tillsynen har kunnat bedrivas under 2021, men störst 
betydelse för verksamhetens resultat har den under hösten 
uppkomna personalresursbristen haft. 

9.2 Förväntad utveckling 
Medlemskommuns möjliga utträde ur förbundet 
Medlemskommun har rätt att begära utträde ur förbundet. 
Uppsägning skall ske senast den 1 juli och uppsägningstiden 
är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 
 
Miljöförbundet har fått information om beslut som fattats i 
Bjuvs kommuns kommunstyrelse den 10 juni 2020 om att 
begära utträde ur förbundet. Någon formell uppsägning har 
inte inkommit varken till miljöförbundet eller till övriga 
medlemskommuner. Beslutat att begära utträde ur 
miljöförbundet har överklagats och Förvaltningsrätten har 
meddelat dom den 5 maj 2021. Av Förvaltningsrättens dom 
framgår att beslutet i Bjuv kommunstyrelse inte är något 
beslut om att lämna miljöförbundet, utan endast avsåg att låta 
utreda konsekvenserna inför ett sådant ställningstagande. Det 
är i stället kommunfullmäktige som vid ett senare tillfälle tar 
ställning i medlemsfrågan. Överklagandet har därför 
avslagits. 
 
Under hösten 2021 har underlag för ekonomisk uppgörelse 
mellan Bjuv och övriga medlemskommuner tagits fram. 
Bjuvs kommunfullmäktige har inte under 2021 slutligt 
beslutat att ta ställning i frågan om att eventuellt lämna miljö-
förbundet.  
 
Situationen skapar osäkerheter i miljöförbundet och riskerar 
att negativt påverka verksamhetens effektivitet och utveck-
ling, men även arbetsmiljön samt möjligheten att vara en 
attraktiv arbetsgivare, behålla och rekrytera personal. 

Risk för tillsynsskuld även under 2022 
 
Miljöförbundet har under hösten 2021 haft stora personal-
avgångar. Miljöförbundet inte kunnat rekrytera personal då 
det finns en förväntan från medlemskommunerna att miljö-
förbundet inte rekryterar personal i avvaktan på beslut om 
kommuns eventuella utträde ur kommunalförbundet.  
 

Miljöförbundet bedömer att resursbristen tills vid-
are varaktigt kommer att bestå under år 2022. 
Effekten av rekryteringsstoppet kan också få en 
viss kvarstående effekt. Även efter att det bedöms 
möjligt att återigen påbörja rekrytering, kommer 
det sannolikt att ta minst ca 6 månader innan des-
sa resurser kan finns på plats. 

 
Så länge miljöförbundet inte har möjlighet att börja re-
krytera personal och har brist på personalresurser som 
kan utföra tillsyn, riskeras att succesivt allt mer tillsyns-
skuld uppkommer under 2022. 
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Uppföljning 2021 
Övergripande mål och delmål 

 
De övergripande målen, ekonomiska målen och mål för personalen samt delmålens 
indikatorer bedöms enligt följande:  
Grönt:  Målet har uppnåtts 
Gult:   
Rött:  Målet har inte uppnåtts under året  
 
En samlad bedömning av delmålet görs också. 

 
Övergripande mål, ekonomiska mål och mål för personalen 
 
 Övergripande mål 

Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt 
medlemskommunerna och i sin myndighetsroll. 
 
Tillsynen ska vara riskbaserad och främst vara förebyggande 
 
Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet 
och ett gott bemötande.  
 

 Ekonomiska mål 
Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning. 
 
Överskott på 1,5 % av omsättningen. 
 

 Mål för personal 
Förbundet ska vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet 
över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för 
ett gott arbete. 
 
Alla medarbetare ska ges möjlighet till utveckling. 
 

 
Delmål inom verksamhetens tre områden: Myndighet, Stöd och 
Uppdrag  
 
Myndighet 
Total Per 

indikator 
 

  Riskbaserad och förebyggande tillsyn 
 

 Verksamhetsplan som baseras på risk- och erfarenhetsbedömning finns för 
varje kalenderår. 
 

  Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
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 Kunderna ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande.  
 

 Beslut skall vara välgrundade, motiverade och tydligt formulerade. 
 

 Alla bedöms lika inför lagen. Risk för jäv och opartiskhet får inte förekomma 
inom förbundet. 
 

 Överklagade ärenden ska inte underkännas av högre instans på grund av 
formella felaktigheter i prövningen. 
 

  Handläggning av ärenden ska ske så snabbt, enkelt och billigt 
som möjligt 
 

 Handläggningstiden ska normalsvis inte överskrida tiden som anges enligt 
SKL:s underlag för taxa. 
 

 Skriftliga rutiner samt beslutsmallar ska finnas för alla vanligt förekommande 
ärenden. 
 

 
Stöd 
Total Per 

indikator 
 

  
 

Medlemskommunerna ska få stöd och närvaro inom förbundets 
sakområde 
 

 Förbundet skall delta i kommunernas fysiska planering. 
 

 Förbundet skall ingå i kommunernas krisberedskap. 
 

  Företag och enskilda ska erbjudas samma service som om 
myndigheten var inordnad i kommunen  
 

 Söderåsens miljöförbund ska ha minst 70 NKI i SKL:s undersökning INSIKT. 
 
Målet har inte nåtts för år 2020 enligt statistik från våren 2021. 
 
Direktionen har under våren 2021 gjort en analys av NKI-resultat för att ha 
bättre underlag att höja resultaten framöver. Analysen har också övensänts till 
medlemskommunerna. 

 
Uppdrag 
Total Per 

indikator 
 

  Genom uppdragen ska förbundet hjälpa till att utveckla 
kommunernas miljöarbete 
 

 Varje kalenderår ska det finnas en aktuell plan för uppdragsverksamheten i 
respektive medlemskommun. 
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Delmål för våra resurser: Personal och Ekonomi 
 
Personal 
Total Per 

indikator 
 

  Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
 

 Ett strukturerat arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljöpolicyn. Rutinen för 
arbetsmiljöarbetet följs, som bl a innefattar årlig handlingsplan och skyddsrond.   
 

 Sjukfrånvaron hos förbundets medarbetare ska som målsättning (kort respektive 
långtid) inte vara högre än 3 %. 

 Personalomsättning ska inte vara högre än 10 %. 
Personalomsättningen under året har varit på XX % 

 Medarbetarenkäter och lönekartläggningar ska genomföras. 
  

 
Utveckling  

 Kompetensförsörjningsplan skall finnas. 
Kompetensförsörjningsplan har tagits fram under våren 2021. 
 

 Tid för kurser läggs in i personliga verksamhetsplanen. 
 

 
Ekonomi 
Total Per 

indikator 
 

  Effektiv organisation och arbetssätt   
 

 Ett strukturerat arbete med den interna kontrollen. Kontrollen utgörs av risk- och  
väsentlighetsanalys, plan för kontroll, åtgärder samt återrapportering till direktionen. 
Beslut om plan för intern kontroll 2021 antogs av direktionen på sammanträde i  
november 2020. 

 Tidsåtgången som anges i behovsutredning och taxa grundas på SKL:s underlag. 
 

 Rutiner och skrivmallar ska finnas för frekventa ärenden.   
 

 
 

 Taxa och avgifter som kan jämföras med andra kommuner, företrädes-           
vis inom Familjen Helsingborg 

 Beräkningsunderlag och ingående parametrar som kan jämföras. 
 

  Rättvist avgiftsuttag 

 Ordning på objektsregister i Vision så att alla verksamheter har korrekt klassning  
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för årlig avgift. 
 

 Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. 
 

 Fakturerar timavgift efter utförd tillsyn och handläggning enligt taxa. 
 

 Efter fakturering följer vi upp och driver in betalningen. 
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 Uppföljning 2021-12-31           

  Område 
Utfört antal den 
31/12 2021 

Mål för helår 
2021 antal 

Genomförande-
grad 

Kommentar 
     

Livsmedel Livsmedelsverksamheter 224 295 76% Reducerade personalresurser   
  Vattenverk 31 38 82% Sjukskrivning i slutet av året.    
             
Tobak mm Tobak 34 34 100%        
 E-cigaretter 8 9 89% Reducerade personalresurser       

 Folköl 29 31 94% Valt att ej utföra kontroll då avslag på tobakstillstånd ligger hos domstol.        
  Läkemedel  24 24 100%        
             
 Hälsa Tillsynsbesök objekt med årsavgift (grundskolor, fritidshem, gymnasium, folkhögskola) 62 62 100%        
  Tillsynsbesök objekt med timavgift (fastighetsägarens egenkontroll, skönhetsvårdsprojektet) 37 52 71% Fastighetskontrollen utförd, Skönhetsvårdsprojektet inte helt genomfört       
  Tillsyn rökfria miljöer 36 46 78%        
            
             
Miljöskydd Tillsyn på objekt med årsavgift 8 h eller mer, (tillsyn fysiskt besök, via TEAMS eller genom skriftliga uppgifter) 65 55 118%        
 Tillsyn på objekt med årsavgift mindre än 8 h (tillsyn fysiskt besök, via TEAMS eller genom skriftliga uppgifter) 36 28 129%        
  Tillsynsbesök timavgift 28 134 21% Beslut i handlingsplan februari 2021 samt reducerade personalresurser       
            
Lantbruk Tillsynsbesök objekt med årsavgift 8 timmar eller mer 17 18 94% Besök planerat december men vu avboka pga sjukdom       
  Tillsynsbesök objekt med årsavgift mindre än 8 timmar 51 55 93% Bristande personalresurser mot slutet av året.       
 Tillsynsbesök timavgift, lantbruk 5 45 11% Reducerade personalresurser       
  Tillsynsbesök timavgift, hästgårdar 10 50 20% Reducerade personalresurser       
             
Avlopp Tillsyn på avloppsreningsverk med årsavgift 17 17 100 %        
 Inkomna ansökningar enskilda avlopp 165 110 150 % Fler än förväntat, har tagit resurser från tillsyn enskilda avlopp       
  Tillsyn på enskilda avlopp 126 190 66 % Fler ansökningar än beräknat och reducerade personalresurser        
 Förbud med vite enskilda avlopp 16 30 53 % Fler ansökningar än beräknat och reducerade personalresurser        
  Projekt: egenkontroll av fosforfilter på enskilda avlopp 0 36 0 % Fler ansökningar än beräknat och reducerade personalresurser        
             
             
 Grönt: Målet har uppnåtts           
 Gult: Målet har uppnåtts till minst 75%           
 Rött: Målet har inte uppnåtts             
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Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY, har på uppdrag av revisionen i Söderåsens
miljöförbund genomfört en granskning av förbundets årsbokslut och
årsredovisning per 2021-12-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,
► verksamheten är ändamålsenlig

och ekonomiskt tillfredställande,
► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

-278

922

-100

359

Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Prognos 2021
vid

delårsbokslutet

Budget 2021

► Periodens resultat i förhållande till föregående år är lägre, vilket dels beror på
lägre intäkter där återbetalning av avgifter står för en stor del samt dels
högre personalkostnader jmf med 2020.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2021) 637 tkr:
► Verksamhetens intäkter -2 701
► Verksamhetens kostnader     +2 027
► Avskrivningar             +1
► Finansiella poster           +35

belopp i tkr
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Utfall 2021-12-31 samt jämförelse mot
budget

► Avvikelse utfall jmf med budget (-637 tkr)

► Årets avvikelse jmf med budget uppgår till -637 tkr. Intäkterna är lägre än budgeterat samtidigt som
även kostnaderna är lägre jmf med budget.

► Intäkterna har varit -2 701 tkr lägre än budget. I den negativa avvikelsen inkluderas uppbokning av
återbetalning utav avgifter från 2020 och 2021 om 1 454 tkr. Resterande del av avvikelsen uppgår
till 1 245 tkr, varav stor del är hänförlig till lägre intäkter från timdebitering pga.
personalresursbrist.

► Verksamhetens kostnader har varit 2 027 tkr lägre än budgeterat. Största delen av den positiva
budgetavvikelsen avser personalkostnader, vilket beror på hög personalomsättning och
nyrekrytering som ej kunnat genomföras.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Verksamhetens intäkter 23 253 20 552 -2 701
Verksamhetens kostnader -22 852 -20 825 2 027
Avskrivningar -12 -11 1
Finansiella poster -30 6 36
Årets resultat 359 -278 -637
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Nyckeltal intäkter årsavgifter
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► Årsavgifterna avseende
både miljö- och hälsoskydd
samt livsmedel är lägre än
tidigare år.

► Minskningen är
huvudsakligen en effekt av
uppbokning utav
återbetalning av avgifter
avseende 2020 och 2021
för tillsyner som ej kunnat
genomföras.

belopp i tkr
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Nyckeltal intäkter forts.
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Tillsyn, tim deb,
livsmedelstillsyn

► Intäkter från Handläggning avseende miljö- och hälsoskydd har minskat
något jmf med föregående år, medans tim deb, miljö- och hälsoskydd
ligger i nivå med föregående år.

► Intäkterna från livsmedelstillsyn i nivå jmf med föregående år.

belopp i tkr
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Balansposter

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet har förbättrats jmf med föregående år.

Dokumentation kring bokslutet kan fortsatt förbättras med kompletta
bokslutsspecifikationer till samtliga balanskonton.

Kundfordringar
► Reservering av osäkra kundfordringar har gjorts i bokslutet om 636 tkr (419 tkr).

Reserveringen avser fordringar äldre än 6 månader.

Återbetalning tillsynsavgifter
► I bokslutet har uppbokning skett avseende återbetalning av debiterade avgifter om 1 454

tkr. Uppbokningen avser tillsyner som debiterats, men tillsyn ej utförts och bedömningen är
att tillsynsskulden inte kommer att kunna betas av genom utförda tillsynstimmar.
Verksamheterna kommer erhålla återbetalning genom reducerad avgift framöver.
Tillsynsskulden är till största del en effekt av hög personalomsättning inom förbundet.

► Mot bakgrund av att bedömningen är att tillsynstimmarna inte kommer kunna genomföra
instämmer vi i hanteringen.

► Vår granskning avseende övriga balansposter har inte föranlett några väsentliga
noteringar.
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Utförda tillsyner

► Vid årets ingång förekom en tillsynsskuld uppgående till ca 1 400 timmar för verksamheter som
betalar årlig avgift. Underskottet var till stor del en effekt av reducerade möjligheter att utföra
tillsyn under Covid-19 pandemin.

► Delar av tillsynsskulden från 2020 har arbetas av under året och vid utgången av 2021 återstår ca
226 av timmarna från 2020.

► Stor personalomsättning under hösten, där ersättningsrekrytering inte kunnat genomföras har
medfört att en ny tillsynsskuld ha arbetats upp om 1 139 timmar. Vilket innebär att det vid 2021
års utgång föreligger en totalt tillsynsskuld om 1 365 timmar.

► Till följd av resursbrister görs bedömningen att tillsynsskulden i sin helhet inte kommer att kunna
arbetas av under kommande år genom utförande av tillsynstid. Hantering av tillsynsskulden
kommer behöva ske genom återbetalning/reducerad avgift. Uppbokning har därav skett i bokslutet
avseende ej utförda timmar.

► Personalsituationen kommer behöva hanteras framöver om förbundet inte ska riskera att bygga
upp en ny tillsynsskuld under 2022.
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Rättvisande räkenskaper

► En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed.

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig betydelse för redovisat

resultat och ekonomisk ställning har noterats under granskningen.

► I årsredovisningen för 2021 har anpassning gjorts framöver avseende uppställningsform på
resultat- och balansräkningen. Vår bedömning är att nuvarande uppställningsform är i enlighet
med Lag (2018:597) om Kommunal bokföring och redovisning.

► Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt överensstämmer med RKRs
rekommendation avseende förvaltningsberättelse.

► Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt de krav som lag och
praxis kräver och har en fungerande struktur.

► I vår granskning har vi sammantaget inte funnit några väsentliga fel. Varav vår bedömning är att
årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper avseende förbundets resultat och
ekonomiska ställning per balansdagen.
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Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till -278 tkr.
Årets utfall innebär således ett negativt balanskravsresultat för det
enskilda året.

► Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa.
► Årets negativa balanskravsresultat ska återställas inom 3 år.

belopp i tkr

477
921

-278

359

Balanskravs-
resultat 2019

Balanskravs-
resultat 2020

Balanskravs-
resultat 2021

Budget 2021
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Måluppföljning, finansiella mål

► Förbundet har följande finansiella mål:

► Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full
kostnadstäckning. Uppfyllt

► Överskott på 1,5 % av omsättningen. Ej uppfyllt

► Ett av två finansiella mål bedöms uppfyllt för året.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

► Förbundet har tre övergripande mål, därutöver finns mål för ekonomi (se fg sida) och personal. De övergripande
målen har brutits ner i delmål för verksamhetens tre områden: Myndighet, Stöd och Uppdrag.

Övergripande mål:
► Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin

myndighetsroll.

► Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande.

► Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning.
Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

► De övergripande målen bedöms uppfyllda vid årets slut.

Mål för personal:
► Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap,

trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.

► Alla medarbetare ska ges möjlighet till utveckling.

► De övergripande målen för personal bedöms uppfyllda vid årets slut.

God ekonomisk hushållning:
► En samlad bedömning över huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås för året anges i

förvaltningsberättelsen. Bedömningen görs att förbundet endast delvis uppnår målen för god ekonomisk
hushållning.
► Vi delar den bedömning som görs i förvaltningsberättelsen. De övergripande målen är uppfyllda, däremot är

endast ett ekonomiskt mål uppfyllt. Därutöver har hög personalomsättning i kombination med Covid-19
pandemin påverkat verksamheten i hög grad, tillsyn har inte utförts i enlighet med plan och en tillsynsskuld
har arbetats upp.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2021 är -278 tkr, budgeterat resultat var 359 tkr och prognosen för helåret vid delårsbokslutet var
-100 tkr.

► Årets resultat om -278 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2021 är negativt. Det negativa balanskravsresultatet
ska återställas inom 3 år. Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år förekommer.

► Tillsynsskuld från 2020 förekom vid årets ingång uppgående till ca 1 400 timmar, delar av skulden har arbetats av
under 2021. Däremot har en ny tillsynsskuld arbetats upp, främst pga. hög personalomsättning som inneburit att
tillsyner ej kunnat utföras i enlighet med plan. Bedömningen är att tillsynsskulden inte kommer kunna arbetas av
genom utförande av tillsynstid, utan kommer hanteras genom återbetalning/reducering av kommande avgifter. I
bokslutet har reducering av intäkterna skett motsvarande ej utförda timmar.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara
utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska
ställning.

► Ett av två finansiella mål har uppfyllts.

► De övergripande målen för verksamheten bedöms uppfyllda under året.

► En samlad bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås anges i förvaltningsberättelsen.
Bedömning görs att förbundet endast delvis uppnår målen för god ekonomisk hushållning. Vi delar den bedömning
som görs i förvaltningsberättelsen. De övergripande målen är uppfyllda, däremot är endast ett ekonomiskt mål
uppfyllt. Därutöver har hög personalomsättning i kombination med Covid-19 pandemin påverkat verksamheten i
hög grad, tillsyn har inte utförts i enlighet med plan och en tillsynsskuld har arbetats upp.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen delvis vara förenligt med de beslutade målen.



linn.hoglund@se.ey.com
076-835 17 43

Linn Höglund
Manager | Auktoriserad revisor | Assurance



Söderåsens miljöförbund
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2021
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Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY, har på uppdrag av revisionen i Söderåsens
miljöförbund genomfört en granskning av förbundets årsbokslut och
årsredovisning per 2021-12-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,
► verksamheten är ändamålsenlig

och ekonomiskt tillfredställande,
► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

-278

922

-100

359

Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Prognos 2021
vid

delårsbokslutet

Budget 2021

► Periodens resultat i förhållande till föregående år är lägre, vilket dels beror på
lägre intäkter där återbetalning av avgifter står för en stor del samt dels
högre personalkostnader jmf med 2020.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2021) 637 tkr:
► Verksamhetens intäkter -2 701
► Verksamhetens kostnader     +2 027
► Avskrivningar             +1
► Finansiella poster           +35

belopp i tkr
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Utfall 2021-12-31 samt jämförelse mot
budget

► Avvikelse utfall jmf med budget (-637 tkr)

► Årets avvikelse jmf med budget uppgår till -637 tkr. Intäkterna är lägre än budgeterat samtidigt som
även kostnaderna är lägre jmf med budget.

► Intäkterna har varit -2 701 tkr lägre än budget. I den negativa avvikelsen inkluderas uppbokning av
återbetalning utav avgifter från 2020 och 2021 om 1 454 tkr. Resterande del av avvikelsen uppgår
till 1 245 tkr, varav stor del är hänförlig till lägre intäkter från timdebitering pga.
personalresursbrist.

► Verksamhetens kostnader har varit 2 027 tkr lägre än budgeterat. Största delen av den positiva
budgetavvikelsen avser personalkostnader, vilket beror på hög personalomsättning och
nyrekrytering som ej kunnat genomföras.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Verksamhetens intäkter 23 253 20 552 -2 701
Verksamhetens kostnader -22 852 -20 825 2 027
Avskrivningar -12 -11 1
Finansiella poster -30 6 36
Årets resultat 359 -278 -637
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Nyckeltal intäkter årsavgifter
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► Årsavgifterna avseende
både miljö- och hälsoskydd
samt livsmedel är lägre än
tidigare år.

► Minskningen är
huvudsakligen en effekt av
uppbokning utav
återbetalning av avgifter
avseende 2020 och 2021
för tillsyner som ej kunnat
genomföras.

belopp i tkr
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Nyckeltal intäkter forts.
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Tillsyn, tim deb,
livsmedelstillsyn

► Intäkter från Handläggning avseende miljö- och hälsoskydd har minskat
något jmf med föregående år, medans tim deb, miljö- och hälsoskydd
ligger i nivå med föregående år.

► Intäkterna från livsmedelstillsyn i nivå jmf med föregående år.

belopp i tkr
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Balansposter

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet har förbättrats jmf med föregående år.

Dokumentation kring bokslutet kan fortsatt förbättras med kompletta
bokslutsspecifikationer till samtliga balanskonton.

Kundfordringar
► Reservering av osäkra kundfordringar har gjorts i bokslutet om 636 tkr (419 tkr).

Reserveringen avser fordringar äldre än 6 månader.

Återbetalning tillsynsavgifter
► I bokslutet har uppbokning skett avseende återbetalning av debiterade avgifter om 1 454

tkr. Uppbokningen avser tillsyner som debiterats, men tillsyn ej utförts och bedömningen är
att tillsynsskulden inte kommer att kunna betas av genom utförda tillsynstimmar.
Verksamheterna kommer erhålla återbetalning genom reducerad avgift framöver.
Tillsynsskulden är till största del en effekt av hög personalomsättning inom förbundet.

► Mot bakgrund av att bedömningen är att tillsynstimmarna inte kommer kunna genomföra
instämmer vi i hanteringen.

► Vår granskning avseende övriga balansposter har inte föranlett några väsentliga
noteringar.
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Utförda tillsyner

► Vid årets ingång förekom en tillsynsskuld uppgående till ca 1 400 timmar för verksamheter som
betalar årlig avgift. Underskottet var till stor del en effekt av reducerade möjligheter att utföra
tillsyn under Covid-19 pandemin.

► Delar av tillsynsskulden från 2020 har arbetas av under året och vid utgången av 2021 återstår ca
226 av timmarna från 2020.

► Stor personalomsättning under hösten, där ersättningsrekrytering inte kunnat genomföras har
medfört att en ny tillsynsskuld ha arbetats upp om 1 139 timmar. Vilket innebär att det vid 2021
års utgång föreligger en totalt tillsynsskuld om 1 365 timmar.

► Till följd av resursbrister görs bedömningen att tillsynsskulden i sin helhet inte kommer att kunna
arbetas av under kommande år genom utförande av tillsynstid. Hantering av tillsynsskulden
kommer behöva ske genom återbetalning/reducerad avgift. Uppbokning har därav skett i bokslutet
avseende ej utförda timmar.

► Personalsituationen kommer behöva hanteras framöver om förbundet inte ska riskera att bygga
upp en ny tillsynsskuld under 2022.
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Rättvisande räkenskaper

► En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är rättvisande räkenskaper.
Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal redovisningssed.

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig betydelse för redovisat

resultat och ekonomisk ställning har noterats under granskningen.

► I årsredovisningen för 2021 har anpassning gjorts framöver avseende uppställningsform på
resultat- och balansräkningen. Vår bedömning är att nuvarande uppställningsform är i enlighet
med Lag (2018:597) om Kommunal bokföring och redovisning.

► Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt överensstämmer med RKRs
rekommendation avseende förvaltningsberättelse.

► Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt de krav som lag och
praxis kräver och har en fungerande struktur.

► I vår granskning har vi sammantaget inte funnit några väsentliga fel. Varav vår bedömning är att
årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper avseende förbundets resultat och
ekonomiska ställning per balansdagen.



Page 10

Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till -278 tkr.
Årets utfall innebär således ett negativt balanskravsresultat för det
enskilda året.

► Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa.
► Årets negativa balanskravsresultat ska återställas inom 3 år.

belopp i tkr
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Måluppföljning, finansiella mål

► Förbundet har följande finansiella mål:

► Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full
kostnadstäckning. Uppfyllt

► Överskott på 1,5 % av omsättningen. Ej uppfyllt

► Ett av två finansiella mål bedöms uppfyllt för året.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

► Förbundet har tre övergripande mål, därutöver finns mål för ekonomi (se fg sida) och personal. De övergripande
målen har brutits ner i delmål för verksamhetens tre områden: Myndighet, Stöd och Uppdrag.

Övergripande mål:
► Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin

myndighetsroll.

► Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande.

► Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning.
Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

► De övergripande målen bedöms uppfyllda vid årets slut.

Mål för personal:
► Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap,

trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.

► Alla medarbetare ska ges möjlighet till utveckling.

► De övergripande målen för personal bedöms uppfyllda vid årets slut.

God ekonomisk hushållning:
► En samlad bedömning över huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås för året anges i

förvaltningsberättelsen. Bedömningen görs att förbundet endast delvis uppnår målen för god ekonomisk
hushållning.
► Vi delar den bedömning som görs i förvaltningsberättelsen. De övergripande målen är uppfyllda, däremot är

endast ett ekonomiskt mål uppfyllt. Därutöver har hög personalomsättning i kombination med Covid-19
pandemin påverkat verksamheten i hög grad, tillsyn har inte utförts i enlighet med plan och en tillsynsskuld
har arbetats upp.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2021 är -278 tkr, budgeterat resultat var 359 tkr och prognosen för helåret vid delårsbokslutet var
-100 tkr.

► Årets resultat om -278 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2021 är negativt. Det negativa balanskravsresultatet
ska återställas inom 3 år. Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år förekommer.

► Tillsynsskuld från 2020 förekom vid årets ingång uppgående till ca 1 400 timmar, delar av skulden har arbetats av
under 2021. Däremot har en ny tillsynsskuld arbetats upp, främst pga. hög personalomsättning som inneburit att
tillsyner ej kunnat utföras i enlighet med plan. Bedömningen är att tillsynsskulden inte kommer kunna arbetas av
genom utförande av tillsynstid, utan kommer hanteras genom återbetalning/reducering av kommande avgifter. I
bokslutet har reducering av intäkterna skett motsvarande ej utförda timmar.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara
utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska
ställning.

► Ett av två finansiella mål har uppfyllts.

► De övergripande målen för verksamheten bedöms uppfyllda under året.

► En samlad bedömning huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås anges i förvaltningsberättelsen.
Bedömning görs att förbundet endast delvis uppnår målen för god ekonomisk hushållning. Vi delar den bedömning
som görs i förvaltningsberättelsen. De övergripande målen är uppfyllda, däremot är endast ett ekonomiskt mål
uppfyllt. Därutöver har hög personalomsättning i kombination med Covid-19 pandemin påverkat verksamheten i
hög grad, tillsyn har inte utförts i enlighet med plan och en tillsynsskuld har arbetats upp.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen delvis vara förenligt med de beslutade målen.



linn.hoglund@se.ey.com
076-835 17 43

Linn Höglund
Manager | Auktoriserad revisor | Assurance
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Årsredovisning för Söderåsens miljöförbund 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin 
ekonomi för året 2021.    

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-05-04 
Söderåsens miljöförbund, årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2021 

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 avseende Söderåsens miljöförbund.   

   

Christer Pålsson 
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§ 69 Dnr 2022-00171  

Årsredovisning för Söderåsens miljöförbund 2021 

Sammanfattning 

Söderåsens miljöförbund redovisar i skrivelser sin verksamhet och sin 
ekonomi för året 2021.     

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-05-04 
Söderåsens miljöförbund, årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2021 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 avseende 
Söderåsens miljöförbund.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-11, § 100 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2021 avseende Söderåsens miljöförbund.   
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Susan Elmlund, kommunsekreterare 
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Referens 
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Årsredovisning NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings) 
AB 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-05-02 
Årsredovisning 2021 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
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§ 66 Dnr 2022-00196  

Årsredovisning NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings) 
AB 2021 

Sammanfattning 

Årsredovisning för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret 
2021 har inkommit till Bjuvs kommun.   

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för 
varje helägt och delägt kommunalt bolag pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Detta innebär att kommunstyrelsen ska bedöma om verksamheten har varit 
kompetensenlig och förenlig med de kommunalrättsliga principer som gäller 
för sådan verksamhet. Det påverkar inte uppsiktsplikten om 
bolagsordningen skulle sakna bestämmelser om det kommunala ändamålet 
med verksamheten. Kommunstyrelsen ska ändå ta ställning till om 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund, 2022-05-02 
Årsredovisning 2021 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport  

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 
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att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    

 

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-05-11, § 96 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med revisorns tillstyrkan ge kommunens stämmoombud i 
uppdrag att rösta för att resultat- och balansräkningarna fastställes, att 
vinsten disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
för räkenskapsåret 2021, samt 

att den verksamhet som NSR AB bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.    
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NSR AB 
Kommunens ombud 
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