
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-29 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 29 november 2022 kl 17:00 – 18:20 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 

Bengt Gottschalk (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (SD), 1:e vice 
ordförande 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Matthias Åkesson (M) 
 
 
 
 
 

Alf Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Bo Blixt (S) 
Håkan Olsson (S) 
Krister Nilsson (C) 

Ersättare Poul Erik Berntsen (SD) 
Ronnie Andersson (SD) 
Bengt Stensson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 

Gazmir Vukaj (M) 
Niklas Svalö (S) 
Krister Bergsten (L) 

Övriga närvarande Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef 
Monica Siggelow, nämndsekreterare 
Albin Barnell, trainee nämndsekreterare 

 

Justerare Bo Blixt (S) §§ 138–148 

Justeringens plats och tid 2022-12-01, kl. 16:00, digital signering 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Albin Barnell 

Paragrafer §§ 138-148 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Bo Blixt (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-29 

Anslaget är uppsatt  2022-12-02–2022-12-23  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen 
 

Underskrift 
 

 Albin Barnell 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 
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Val av justerare samt tid för justering .............................................. 3 
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§ 140 Dnr 2022-00017 
Information - Status åtgärdsplan effektivisering 
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§ 146 Dnr 2022-00227 
Underrättelse om granskning av detaljplan för Ljungsgård 2:210 
m fl, (fd del av Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs 
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§ 138 Dnr 2022-00006  

Val av justerare samt tid för justering 

Sammanfattning 

Val av justerare samt tid för justering. 
      

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse Bo Blixt (S) till justerare. 
2022-12-01 kl. 16:00, digital signering. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 139 Dnr 2022-00007  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-11-17. 
      

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna den föreslagna dagordningen. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 
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§ 140 Dnr 2022-00017  

Information - Status åtgärdsplan effektivisering 
kostverksamheten  

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogjorde för tekniska nämnden status gällande de 
beslutade åtgärderna för att komma till rätta med det prognosticerade 
budgetunderskott för kostverksamheten.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-21 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Redovisning status åtgärdsplan effektivisering kostverksamheten 
 

Ärendet 
Information om status på de fyra beslutade åtgärder gällande effektivisering 
av kostverksamheten.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att tacka för den erhållna 
redovisningen av status åtgärdsplan effektivisering kostverksamheten.    

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för den erhållna redovisningen av 
status åtgärdsplan effektivisering kostverksamheten.  
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
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§ 141 Dnr 2022-00039  

Information - Redovisning nämndens mål 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisade för tekniska nämnden utfallet av nämndens 
mål för oktober 2022.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-21 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Målrapport 
 

Ärendet 
Redovisning utfallet av tekniska nämndens mål för oktober 2022.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen gällande redovisning av 
nämndens mål för oktober 2022.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen gällande redovisning av nämndens mål för oktober 2022.  
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
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§ 142 Dnr 2022-00010  

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) oktober 2022. 
      

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärenden. 
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§ 143 Dnr 2022-00011  

Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

Lokala trafikföreskrifter (LTF) oktober 2022. 
Föreskrift-1260 2022 40-2022-11-02 om parkering på Bäckstigen i 
Billesholm 
Föreskrift-1260 2022 41-2022-11-03 om förbud att stanna eller parkera på 
Järnvägsgatan i Billesholm 
Föreskrift-1260 2022 42-2022-11-07 om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Biblioteksgatan i Billesholm 
      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar tacka för informationen om godkända 
delegationsärenden. 
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§ 144 Dnr 2022-00088  

Ekonomisk rapport januari - oktober 2022 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogjorde för tekniska nämnden det ekonomiska 
utfallet för oktober 2022.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-21 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Ekonomirapport oktober 2022 

 
Ärendet 
Avrapportering av det ekonomiska utfallet för oktober 2022.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den redovisade ekonomiska rapporten för oktober 2022.     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den redovisade 
ekonomiska rapporten för oktober 2022.  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 145 Dnr 2022-00162  

Uppdaterad Grävbestämmelser 

Sammanfattning 

På uppdrag av teknisk nämnd har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
reviderade grävbestämmelser. Syftet med ändringarna är att skärpa kraven 
på återställningstid, framför allt genom att införa sanktionsmöjlighet vid 
saktfärdighet. Sanktionerna innebär vite eller att kommunen själv övertar 
återställningen. Ett antal andra mindre justeringar är också gjorda. 
   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-16, Linus Arbin Borsiin 
Grävbestämmelser  
Grävbestämmelser 2022-11-15 Ändringar markerade 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Grävbestämmelser 
för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska börja gälla 2023-02-01. 
 

Yrkande 
Matthias Åkesson (M), Jerry Karlsson (SD) och Bengt Gottschalk (SD) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag 
 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 18:03 - 18:05. 
 

Yrkande 
Ordförande yrkar återremiss av ärendet på grund av att se över så att Bjuvs 
kommun inte tar ansvar för eventuella skador som uppkommer i samband 
med grävning utan att aktören själv tar ansvar för alla skador som 
uppkommer. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och ordförandes 
förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 

Yrkande 
Matthias Åkesson (M), Jerry Karlsson (SD) och Bengt Gottschalk (SD) tar 
tillbaka sina tidigare bifallsyrkande och yrkar bifall till ordförandes förslag till 
beslut. 
Alf Nilsson (S) och Håkan Olsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till 
beslut. 
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet på grund av att se 
över så att Bjuvs kommun inte tar ansvar för eventuella skador som 
uppkommer i samband med grävning utan att aktören själv tar ansvar för 
alla skador som uppkommer. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
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§ 146 Dnr 2022-00227  

Underrättelse om granskning av detaljplan för 
Ljungsgård 2:210 m fl, (fd del av Ljungsgård 2:98 m fl) i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, 
Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning. 
Planens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga fastigheterna 
Ljungsgård 2:206 och 2:210 med ca 24 bostäder i form av radhus och 
parhus i en till två våningar. Bedömningen är att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB. Då delar av planområdet ligger utanför områden utpekade 
för bostäder i översiktsplanen har förfarandet ändrats från 
standardförfarande till utökat förfarande sedan samråd.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-12, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Granskningsunderlag förslag till detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län 
 

Ärendet 
Underrättelse om granskning av detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl, (fd del 
av Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. 
Granskningstid: Eventuella synpunkter på förslaget skall framföras 
skriftligen till Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller till 
bn@bjuv.se senast den 5 december 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inga synpunkter gällande granskning av detaljplan för 
Ljungsgård 2:210 m fl, (fd del av Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne län som görs tillgängligt för granskning.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter 
gällande granskning av detaljplan för Ljungsgård 2:210 m fl, (fd del av 
Ljungsgård 2:98 m fl) i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län som görs 
tillgängligt för granskning.    
 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltning 
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§ 147 Dnr 2022-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Beslut-202200505-KS-§ 214 
Skötsel av exploateringsmark rev 2022-11-03 
Skötselplan av verksamhetsmark i Bjuvs kommun 2016 
Tjänsteskrivelse Remiss avseende skötselplan för exploateringsmark 
Beslut-202200455-KS-§ 142 
Sammanträdeslista 2023 antagen 
Beslut-202200424-KS-§ 179 
Lokaliseringskarta Billesholms gard 9 156 alt 2 
Tjänsteskrivelse Telemast Billesholm del av Billesholms gård 9_293 
Arrendeavtal N115653 Billesholms gård 9_293 
      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
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§ 148 Dnr 2022-00013  

Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Svar på anmälda frågor, Tekniska nämnden ställda på 25 oktobers 
sammanträde 
 
Fråga: från Niklas Svalö (S) ställd till gata/park på tekniska förvaltningen att 
se över möjligheterna för hastighetssänkningar till 30 km/h främst 
genomfartsgatorna (Sjukhusvägen/Gruvgatan) på grund av ombyggnation 
av storgatan men även se över möjligheterna i hela området på Platsen i 
Bjuv.    
 
Svar: De tillfälliga vägbulorna tas bort på grund av kommande vinterväglag. 
Verksamhetschef för gata/park ska se över möjligheterna att införa en LTF i 
området på 30 km/h.  
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälda frågor är besvarade 
 

 

 

 


