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§ 69 Dnr 2021-00001  

Val av justerare samt tid för justering 

Sammanfattning 

Val av justerare samt tid för justering. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse  
Sven-Ingvar Blixt (-) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2021-09-28, i anslutning till sammanträdet. 
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§ 70 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-09-20. 
 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning. 
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§ 71 Dnr 2021-00004  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

 - Covid-19 rapport från förvaltningen, förvaltningschef Thorsten Olow 
Schnaars 
Underlag tekniska förvaltningen ISF 20 september 2021. 
 - Status åtgärdsplan kostverksamheten, enhetschef kostenheten Rikard 
Gustafsson 
 - Skadegörelse rapport 2021, verksamhetschef fastighet Damir Ibrahimovic 
 - Ekonomi status Kyrkskolan, verksamhetschef fastighet Damir Ibrahimovic 
 - Utredning av fritidsgård i Billesholm, verksamhetschef fastighet  
Damir Ibrahimovic 
Beslut 202100049 KOF § 57, Utredning av fritidsgård i Billesholm. 
Tjänsteskrivelse, Utredning av fritidsgård i Billesholm. 
Slutrapport Fritidsgård Billesholm - Bjuvs kommun.    
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 72 Dnr 2021-00005  

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegations parkeringstillstånd, augusti. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 73 Dnr 2021-00006  

Delegationsärende Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

Föreskrift 1260 2021 30 - 2021-09-09, om förbud att köra mot infart på 
Bäckstigen. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 74 Dnr 2021-00170  

Delegationsärende Ordförandebeslut angående 
belysningsprojekt på Norrlyckans idrottsanläggning.  

Sammanfattning 

Ordförandebeslut angående belysningsprojekt på Norrlyckans 
idrottsanläggning. 
Årsmöte protokoll 2021. 
2 Styrelse. protokoll 15 mars. 
Alla verksamheter Billesholm IK 2020. 
Kommunen ok. 
Rexel belysning. 
Selleberga El. 
Storel Offert Billesholm IK 1635305. 
Thorn Belysning. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 75 Dnr 2021-00164  

Tertialrapport 2 tekniska nämnden 2021 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 13 kap 1 §, 
ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta 
en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från 
räkenskapsårets början. Det är genom delårsrapporten och 
årsredovisningen som interna och externa intressenter ska kunna få en 
sammanställd bild av kommunens och dess bolags ekonomiska ställning 
samt information om vilka verksamheter kommunen bedriver och hur dessa 
genomförts under rapportperioden.   
Varje nämnd/styrelse ska lämna en rapport med verksamhetsredovisning 
per den 31:e augusti. Rapporten ska också innehålla ekonomisk analys 
med kommentarer till budgetavvikelser och hur dessa påverkat 
verksamheter och måluppfyllelse. Styrelse/nämnder ska med beaktande av 
tidplanen överlämna beslut och eventuella kommentarer kring 
delårsrapporten till kommunstyrelsen. 
 
Det som är viktigt att notera är att kostverksamheten kommer gå med ett 
underskott när året är slut på förmodligen -4,8 mnkr som är ett budgeterat 
besparingskrav som inte realiserats än. Övriga verksamheter inom teknisk 
förvaltning kommer att gå mot en budget i balans. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Delårsbokslut 2021 
   

Ärendet 
Delårsrapporten upprättas enligt den modell som används i budget och 
årsredovisning i Bjuvs kommun. Den innehåller en översikt över 
utvecklingen av nämndens verksamheter och inriktas mot uppföljning av 
målen.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
delårsrapporten 2021 och att överlämna delårsrapporten 2021 till 
kommunstyrelsen.   
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Ordförandes tilläggsförslag till beslut 
Ordförande föreslår ett tillägg till beslutet att förvaltningen fortsatt arbetar för 
en budget i balans. 
   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten 2021 och att 
överlämna delårsrapporten 2021 till kommunstyrelsen med ordförande 
tillägget att förvaltningen fortsatt arbetar för en budget i balans. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning 
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§ 76 Dnr 2021-00157  

Bjuvs kommun VA-taxa 2022 

Sammanfattning 

NSVA föreslår justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa för 2022, som föreslås 
gälla  
från 2022-01-01   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-20, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA VA-tjänsteskrivelse och VA-taxebilagor för 2022   
 

Ärendet 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2022-01-01 
* VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 3,5% jämfört 
med 2021. 
* VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med 13,7%, spillvatten med -2,4% och dagvatten med -15,2%, 
vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 1,5% För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 2 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 3,3%. 
* VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8% jämfört med 2021. 
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 
2022-01-01 i enlighet med NSVA:s till handlingarna bilagda förslag.    
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 2022-01-01 i enlighet med 
NSVA:s till handlingarna bilagda förslag.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning 
Diariet 
NSVA AB 
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§ 77 Dnr 2021-00160  

Dataskyddsombud för tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område. Den 
personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. För tekniska 
nämnden är det kommunjurist Aulona Vejsa som är dataskyddsombud. 
Aulona Vejsa ska dock vara tjänstledig under ett år. Under denna tid 
vikarierar Melinda Höglind som kommunjurist. Melinda Höglind är utbildad 
jurist och har tidigare arbetar på bl.a. Boverket och Länsstyrelsen i Skåne. 
Melinda Höglind föreslås bli dataskyddsombud. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
 

Ärendet 
Nytt dataskyddsombud tekniska nämnden.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att entlediga 
kommunjurist Aulona Vejsa från uppdraget som dataskyddsombud och i 
stället utse kommunjurist Melinda Höglind som dataskyddsombud för 
tekniska nämnden från och med 2021-09-28.   

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att entlediga kommunjurist Aulona Vejsa från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Melinda 
Höglind som dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med  
2021-09-28.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Dataskyddsombudet 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 78 Dnr 2021-00163  

Samråd, detaljplan för Orren 2 mfl i Bjuv 

Sammanfattning 

Detaljplan för Orren 2 m.fl., i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. Förslag till 
detaljplan för fastigheterna Orren 2 m.fl., i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, 
görs tillgängligt för samråd. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Samrådsunderlag detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne 
län. 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att utreda och klargöra möjligheterna att förtäta 
och bygga bostäder och verksamheter på kvarteret Orren. Planarbetet 
syftar även till att planera del av Folketshusparken för dagvattenhantering. 
Detaljplanen omfattar del av parkområdet. Samrådstid: 2021-08-25—2021-
09-30.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan Orren 2 m fl i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län som är tillgängligt för samråd.   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län som är 
tillgängligt för samråd.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltning 
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§ 79 Dnr 2021-00108  

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

 

Sammanfattning 

Motion Ulrika Thulin (S) gällande mat för distribution eller avhämtning i 
rådande pandemisituation.    
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-20, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Ulrika Thulins motion angående mat för distribution eller avhämtning 
 

Ärendet 
Motion handlar om att se över möjligheterna i rådande pandemisituation att 
erbjuda kyld mat för avhämtning under en begränsad period och att 
möjliggöra för fler 65-plussare att ta del av den kylda maten med 
hemleverans.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att bifalla 
motionen. 
 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att bifalla motionen. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2020-00084  

Lekplatsplan: Vägledande åtgärdsplan för underhåll 
och utveckling av Bjuvs kommuns allmänna lekplatser 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har tagit fram en lekplatsplan med vägledande 
åtgärdsplaner för underhåll och utveckling av Bjuvs kommuns allmänna 
lekplatser. Lekplatsplanen ska komplettera dokumentet ”Lekplatsprogram 
för Bjuvs kommun – riktlinjer för lekplatser inom kommunen”. 
Lekplatsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2016-04-28, § 50.  
Sedan Lekplatsprogrammet antogs år 2016 har det skett vissa förändringar 
och upprustningar av kommunens lekplatser. Lekplatsplanen ger aktuell 
status och åtgärdsförslag för varje lekplats.  
Tekniska nämnden beslutade 2020-11-18, § 99, att föreslå 
kommunstyrelsen att bifalla lekplatsplanen och att den ska börja gälla direkt 
efter beslut i kommunstyrelsen.  
Under förutsättning att den föreslagna lekplatsplanen inte strider mot de 
vägledande principerna i det av fullmäktige antagna lekplatsprogrammet, 
bedömer kommunstyrelsens förvaltning att tekniska nämnden är behörig att 
besluta om huruvida lekplatsplanen ska antas. Det är tekniska nämnden 
som ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunens lekplatser. 
Det är tekniska nämnden som i första hand kan bedöma om den föreslagna 
lekplatsplanen är tillräcklig eller om det även behövs en förändring av 
lekplatsprogrammet. För det fall det skulle krävas förändringar i 
lekplatsprogrammet är det en fråga som först måste beredas av tekniska 
nämnden innan ärendet tas upp i fullmäktige för att kommunallagens regler 
om beredning ska vara uppfyllda. Förvaltningens sammanfattade 
bedömning är att det är tekniska nämnden som är rätt beslutsinstans för 
lekplatsplanen.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-09-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Beslut 202000528 KS § 142, Lekplatsplan: Vägledande åtgärdsplan för 
underhåll och utveckling av Bjuvs kommuns allmänna lekplatser 
Protokollsutdrag 2020-11-18 § 99, Lekplatsplan Bjuvs kommun 
Lekplatsplan Bjuvs kommun 
Billesholms gård - kalkyl på utökad lekplats 
Gestaltningsförslag utökad lekplats Billesholm 20-04-17 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att godkänna lekplatsplan 
enligt kommunstyrelsen beslut som tekniska nämnden beslutade om  
2020-11-18, § 99. 
 

Ajornering 
Ajournering 19:05-19.11 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar på Återremiss och lämnar förslag till ändring av 
lekplatsplan 
 
Ametistgatan 
Lekplatsen är sliten men utan A- eller B-fel. Det finns/har funnits funderingar 
om att ändra detaljplanen så att marken väster om Bjuvstorpsvägen blir 
bostadsområde istället för industriområde. Om det blir bostadsområde finns 
ingen anledning att flytta lekplatsen. 
Förslag: ett beslut om eventuell flytt av lekplatsen bör avvakta tills området 
väster om Bjuvsstorpsvägen har börjat att användas som bostadsområde 
eller industriområde. 
 
Klövergatan 
Eftersom Bergsgatans lekplats skall stängas blir det två lekplatser 
(Skateparken och Klövergatan) kvar mellan järnvägen och Norra Vägen. 
Avståndet mellan dessa lekplatser är nästan 1200 m. På Klövergatan finns 
det bara gungor och de har både A- och B-fel. Förslag finns att göra en 
större investering på Klövergatan, det vore lämpligt att flytta lekplatsen till en 
plats mer centralt i det område som den skall betjäna innan man gör någon 
investering. 
Förslag: anlägg en ny lekplats förslagsvis mellan Irisgatan och 
Rundelsgatan och stäng lekplatsen på Klövergatan. 
 
För att arbeta in ovanstående förslag i lekplatsplanen yrkar jag på 
återremiss av lekplatsplanen. 
 
Niels Madsen (M), Sven-Ingvar Blixt (-) Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag  
 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till Krister Nilssons (C) återremiss 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras enligt Krister Nilssons (C) återremissyrkande. 
 

Acklamation 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
JA= Avgöras idag 
NEJ= Återremiss 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 
5 JA-röster  
4 NEJ-röster 
     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna lekplatsplan enligt 
kommunstyrelsen beslut som tekniska nämnden beslutade om 2020-11-18, 
§ 99. 
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (19) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 81 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 

 - Beslut 202100338 KS § 123, Avsägelse från Börje Sjöstrand (SD) 
gällande  
uppdragen som ersättare i AB Bjuvsbostäder, vårdoch omsorgsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden och ledamot i tekniska nämnden samt nya 
val. 
 - Beslut 202100366 KS § 121, Avsägelse från Bengt Gottschalk (SD) som 
ersättare i  
tekniska nämnden samt val av ny ersättare. 
 - Beslut 202100363 KS § 124, Avsägelse från Ronny Thomasson (S) 
gällande  
uppdragen som ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i tekniska 
nämnden samt val av nya ledamot och ny ersättare. 
 - Beslut 202100292 KS § 117, Program för uppföljning av privata utförare i 
Bjuvs kommun. 
Program för uppföljning av privata utförare. 
 - Beslut 202100220 KS § 116, Nytt reglemente för tekniska nämnden. 
Reglemente för tekniska nämnden antaget. 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer. 
 - Beslut 202100009 KS § 125, Medborgarförslag angående farthinder på 
cykelvägvid anslutning till Kakelgatan i Ekeby. 
Medborgarförslag angående farthinder på cykelvägvid anslutning till 
Kakelgatan i Ekeby 
 
 
 

      

Tekniska nämndens beslut 

 Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda.     
 

 

 

 


