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§ 8 Dnr 2020-00004  

Val av justerare samt tid för justering 

Sammanfattning 

Val av justerare samt tid för justering.     
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse Börje Sjöstrand (SD) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2020-02-25.     
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§ 9 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-02-10.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning.     
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§ 10 Dnr 2020-00006  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information om Status lokalförsörjningsplan. 
Information om Status skötselplan. 
Protokoll Samverkansgrupp FÖSAM, extra möte 200212. 
Riskbedömning och Handlingsplan organisationsförändring lokalvård. 
Riskbedömning och Handlingsplan Gata/Park. 
Rekrytering av trafikingenjör pågår.  

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 11 Dnr 2020-00007  

Inkomna skrivelser och information 

Sammanfattning 

 - Beslut-202000103-KS-§ 36, Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) 
gällande uppdragen som 2.e vice ordförande i kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt oppositionsråd. 
 - Beslut-202000083-KS-§ 42, Avsägelse från Niels Madsen (M) gällande 
uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
 - Beslut-202000093-KS-§ 43, Avsägelse från Mattias Lejon (M) gällande 
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden. 
 - Beslut-202000097-KS-§ 44, Avsägelse från Mikael Henrysson (SD) 
gällande uppdraget som ledamot i tekniska nämnden. 
 - Beslut-202000054-KS-§ 54, Avsägelse från Gerry Olsson (SD) gällande 
samtliga förtroendeuppdrag i Bjuvs kommun. 
 - Beslut-202000106-KS-§ 57, Val av ledamot i tekniska nämnden efter 
Niels Madsen (M). 
 - Beslut-202000107-KS-§ 58, Val av ersättare i tekniska nämnden efter 
Mattias Lejon (M). 
 - Beslut-202000108-KS-§ 59, Val av ledamot i tekniska nämnden efter 
Mikael Henrysson (SD). 
 - Beslut-202000071-KS-§ 75, Tekniska nämnden förslag till val av 
ordförande, 1.e vice ordförande och 2:e vice ordförande för innevarande 
mandatperiod.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 12 Dnr 2020-00008  

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, januari.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende.  
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§ 13 Dnr 2020-00009  

Delegationsärende Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2020-001 Lärkgatan i Ekeby, parkeringsförbud. 
1260 2020-002 Östergatan i Bjuv, parkeringsförbud. 
1260 2020-003 Lärkgatan i Ekeby, parkeringsförbud. 
1260 2020-004 Angöringsgatan till Brogårdaskolan, upphörande av förbud 
mot fordonstrafik. 
1260 2020-005 Angöringsgatan till Brogårdaskolan, upphörande av 
enkelriktad trafik. 
1260 2020-006 Angöringsgatan till Brogårdaskolan, upphörande av tillfälligt 
undantag. 
1260 2020-007 Kummingatan i Bjuv, Parkeringsförbud. 
1260 2020-008 Parkeringen väst om Allégatan i Ekeby, Enkelriktad trafik. 
1260 2020-009 Östergatan i Bjuv, parkeringsförbud. 
1260 2020-010 Billesholmsvägen i Bjuv, Parkeringsförbud.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende.  
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§ 14 Dnr 2020-00027  

Delegationsbeslut, Bokföringsmässiga avskrivningar 
av fodringar 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut, bokföringsmässiga avskrivningar av fodringar.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende.  
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§ 15 Dnr 2020-00020  

Internbudget 2020 

Sammanfattning 

Nämndbudgeten är förvaltningens detaljerade budgetering med fördelning 
av den ekonomiska ramen inför kommande år 2020.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Thorsten Schnaars, förvaltningschef tekniska förvaltning, 
2020-02-12 
Nämndbudget 2020. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
nämndbudget för år 2020. 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl. 16:45-16:55 
 
 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall på förvaltningens förslag  
Alf Nilsson (S) yrkar på att ge förvaltningen i Tekniska nämnden i uppdrag 
att uppdatera investeringsbudgeten till mars månads sammanträde på 
grund av felaktigheter i budgeteringen. Projekt 153 Detaljplan 
Skeneholmsskolan/Biblioteket flyttas från tekniska nämndens budget och 
projekt 163, försäljning av Flamman Ekeby – 2 000 och försäljning 
Vårdcentralen Ekeby – 3 500 tas bort från tekniska nämndens 
investeringsbudget och att informera nämnden om att projekt 158 årlig 
investering fastighetsinvestering för 2020 är underfinansierat med 4 000. 
Leo Due (KD) yrkar bifall till Alf Nilsson (S) förslag 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl. 17:45-17:55 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Alf Nilsson (S) 
förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
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Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA = ordförandes förslag NEJ = Alf Nilsson (S) förslag 
 

 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan.  
4 JA-röster 
5 NEJ-röster  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nämndbudget för år 2020 med 
yrkandet från Alf Nilsson (S) att ge förvaltningen i Tekniska nämnden i 
uppdrag att uppdatera investeringsbudgeten till mars månads sammanträde 
på grund av felaktigheter i budgeteringen. Projekt 153 Detaljplan 
Skeneholmsskolan/Biblioteket flyttas från tekniska nämnden budget och 
projekt 163, försäljning av Flamman Ekeby – 2 000 och försäljning 
Vårdcentralen Ekeby – 3 500 tas bort från tekniska nämndens 
investeringsbudget och att informera nämnden att projekt 158 årlig 
investering fastighetsinvestering för 2020 är underfinansierat med 4 000. 
 
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 16 Dnr 2020-00021  

Internkontrollplan uppföljning 2019 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. Syftet 
med att genomföra internkontroll är att säkerställa att vi bedriver effektiva 
verksamheter och att vi undviker allvarliga fel. I rapporten uppföljning 
internkontrollplan för tekniska nämnden 2019 redovisas iakttagelser, analys 
och förslag till förbättringar beträffande fastställda kontrollmoment för 2019.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Thorsten Schnaars, förvaltningschef teknisk förvaltning, 
2020-02-10     
Uppföljning Intern kontrollplan 2019  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Teknisk förvaltning föreslår tekniska nämnden besluta att med 
godkännande översända rapporten ”Uppföljning intern kontroll 2019 
Tekniska nämnden” till kommunstyrelsen.  

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande översända rapporten 
”Uppföljning intern kontroll 2019 Tekniska nämnden” till kommunstyrelsen. 
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2020-00022  

Internkontrollplan 2020 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 
en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern 
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att se till att denna 
utvärderas och utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska 
kommunövergripande anvisningar och regler följas. Tekniska nämnden har 
ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Thorsten Schnaars, förvaltningschef tekniska förvaltning, 
2020-02-07 
Internkontroll – Plan 2020  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att anta 
internkontrollplan för 2020 enligt beslutsunderlag Interkontroll – Plan 2020.      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt 
beslutsunderlag Interkontroll – Plan 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 18 Dnr 2020-00023  

Förslag på ändring av sammanträdestider tekniska 
nämnden 2020 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet 2019-11-20 § 143 om 
sammanträdesdatum och tider för 2020. 
Ordförande vill föreslå att sammanträdestiden senareläggs från kl. 16.00 till 
kl. 17.00. Datumen är oförändrad.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Monica Siggelow, 2020-02-06 
Bilagor: Beslut 201900191 TN § 143, Sammanträdesdagar för tekniska 
nämnden 2020. Sammanträdestider 2020.  
 

Ordförandes förslag till beslut 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta att sammanträdestiden för 
tekniska nämnden 2020 senareläggs från kl. 16.00 till kl. 17.00. Datumen är 
oförändrade. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl. 18:30-18:35 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att sammanträdestiden för tekniska nämnden 
2020 senareläggs från kl. 16.00 till kl. 17.00. Datumen är oförändrade. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2020-00024  

Detaljplan för Billesholms stationsområde - Samråd 

Sammanfattning 

Förslag till ny detaljplan för Billesholms stationsområde, i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne län, görs tillgängligt för samråd. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra framtida fastighetsbildning, ligga till 
grund för kommunens markförvärv inom området samt möjliggöra för en 
välfungerande kollektivtrafikanläggning. Ingen utökad byggrätt tillkommer. 
Området utgörs idag av stationsområde med anslutande vägar och 
stationshus och gränsar till närliggande villaområden i centrala Billesholm. 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).  
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter 
ombeds att underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om 
att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt nedan.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Thorsten Schnaars, förvaltningschef tekniska förvaltning, 
2020-02-07 
Följebrev samråd 
Byggnadsnämndens protokoll 
Plankarta Billesholms stationsområde samråd 
Planbeskrivning Billesholms stationsområde samråd 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att översända till 
byggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun att tekniska nämnden har inget att 
erinra mot detaljplan för Billesholms stationsområde, i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne län. 

 
Yrkande 
Alf Nilsson (S) tilläggsyrkar att erinra mot detaljplan för Billesholms 
stationsområde enligt eget tilläggsförslag, Billesholms Stationsområde, 
Samråd 
 
Gatunät Västra delen vid eken 
 
Att man beaktar att efter eken dra ut vägrenen så att kurvan efter eken ner 
mot viadukten inte blir så smal, (sidan 7) 
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Att man tittar på om man kan göra en bilparkering vid Magasinsgatan där 
dom gamla omlastningsbyggnaderna har legat. 
 
Att man tittar över belysning på hela området med tyngdpunkt vid cykel och 
bilparkeringar så att inga mörka ställen blir tillhåll. 
 
Räcker parkering för bilar? 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att översända till byggnadsförvaltningen i Bjuvs 
kommun att tekniska nämnden har inget att erinra mot detaljplan för 
Billesholms stationsområde, i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län med 
ändringar från Alf Nilsson (S) tilläggsyrkande. 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsförvaltningen 
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§ 20 Dnr 2020-00025  

Inrättning av ett arbetsutskott på Tekniska nämnden 

Sammanfattning 

På tekniska nämndens sammanträde 2020-01-23 framkom ett förslag från 
Bo Blixt (S) om ett införande av arbetsutskott till tekniska nämnden   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-07, Thorsten Schnaars, förvaltningschef tekniska 
förvaltningen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden besluta att ge 
förvaltningschefen på tekniska förvaltningen i uppdrag att redovisa 
premisserna för inrättning av ett arbetsutskott till tekniska nämnden. Det 
skall redovisas till nästa nämndsmöte den 19 mars 2020. 
 

Yrkande 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Håkan Olsson (S) yrkar på ett införande av ett arbetsutskott till tekniska 
nämnden på 6 ledamöter. 
Bo Blixt (S) yrkar bifall till Håkan Olsson (S) förslag och att beslutet ska tas i 
nämnden vid dagens sammanträde. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Håkan Olsson (S) 
förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  
 

Votering 
Votering begärs och ska genomföras. 
JA = ordförandes förslag NEJ = Håkan Olssons (S) förslag 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan.  
4 JA-röster 
5 NEJ-röster  
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa ett arbetsutskott till tekniska nämnden. 
 

 
 
Reservation 
Mattias Lejon (M) ordförande i tekniska nämnden och Sven-Ingvar Blixt (L) 
reserverar sig mot beslutet av införande av ett arbetsutskott i tekniska 
nämnden. 
./. Skriftlig reservation har lämnats in. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen l  
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (19) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2020-00010  

Anmälda frågor  

Inga anmälda frågor.      
 

      
 

      
 

 

 

 


