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§ 71 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  
Bengt Gottschalk (SD) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2022-06-23. 
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§ 72 Dnr 2022-00007  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ordförande meddelar att ärende nr 10 Ekonomisk rapport jan - maj utgått.  
Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-06-09. 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna den föreslagna dagordningen. 
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§ 73 Dnr 2022-00113  

Information - Uppföljning Avfallsplan 2021, NSR 

Sammanfattning 

Redovisning av NSR gällande uppföljning av avfallsplan för 2021.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
Avfallsplan 2021 NSR  
 

Ärendet 
Information och redovisning av NSR:s avfallsplan för 2021. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för information och uppföljning av avfallsplan 2021 NSR.  

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för information och 
uppföljning av avfallsplan 2021 NSR. 
   
 
Beslutet skickas till  
Diariet tekniska förvaltningen 
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§ 74 Dnr 2022-00017  

Information - Status åtgärdsplan och avtal 
kostverksamheten  

Sammanfattning 

Enhetschefen för kostverksamheten redogjorde statusen på åtgärdsplan för 
kostverksamheten och statusen på arbete med framtagning av 
avtalsförslag.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
 

Ärendet 
Status arbete med åtgärdsplan för kostverksamheten och status arbete med 
framtagning av avtalsförslag.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen.   

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen.   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet tekniska förvaltningen 
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§ 75 Dnr 2022-00131  

Information - Redogörelse arbete med belysning och 
entreprenören  

Sammanfattning 

Teknisk Nämnd önskar information om status på gatubelysning, kvalitet hos 
utförare, upphandlingsläge osv från belysningsansvarig. Belysningsansvarig 
kommer att närvara vid augustinämnden för att redogöra för 
frågeställningen i helhet, och hur förvaltningen avser gå framåt med 
kommande upphandling eller drift i egen regi. I väntan på detta får nämnden 
i juni en kort information från verksamhetschef gata/park.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-14 Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
Kort muntlig information på teknisk nämnd juni, från Verksamhetschef 
Gata/Park. 
 

Ärendet 
Information från Verksamhetschef Gata/Park. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för 
informationen.       

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
   
 
Beslutet skickas till  
Diariet  
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§ 76 Dnr 2022-00132  

Information - NSVAs åtgärder pga stora prisökningar  

Sammanfattning 

Information till tekniska nämnden gällande NSVA:s strategi p g a stora 
prisökningar.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
NSVA:s åtgärder p g a stora prisökningar 
 

Ärendet 
Information gällande NSVA:s strategi att arbeta med investeringar under en 
period framöver med förväntat höga priser.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för informationen och att ge förvaltningschefen för teknisk 
förvaltning i uppdrag att återkoppla till NSVA att tekniska nämnden har 
delgetts NSVA:s åtgärder p g a stora prisökningar enligt bifogat underlag.   

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för informationen 
och att ge förvaltningschefen för teknisk förvaltning i uppdrag att återkoppla 
till NSVA att tekniska nämnden har delgetts NSVA:s åtgärder p g a stora 
prisökningar enligt bifogat underlag och att uppföljning på 
investeringsbudget ska redovisas månadsvis.  
 
 
Beslutet skickas till 
NSVA 
Diariet 
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§ 77 Dnr 2022-00039  

Information - Redovisning nämndens mål, detaljerad 

Sammanfattning 

Redovisning av nämndens mål för januari – maj 2022.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Nämndens måluppföljning januari – maj 2022 
 

Ärendet 
Uppföljning av nämndens mål   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för 
redovisade uppföljning av nämndens mål för januari – maj 2022.   

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för redovisade uppföljning av 
nämndens mål för januari – maj 2022.   
 
 
Beslutet skickas till  
Diariet tekniska förvaltningen  
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (19) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 78 Dnr 2022-00010  

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, maj 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 79 Dnr 2022-00011  

Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

 - Föreskrift 1260 2022 14 2022-05-23, om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Mejerigatan (på parkeringsplatsen på Skateparken) i Bjuv. 
 - Föreskrift 1260 2022 15 2022-05-31, om förbud att parkera på 
Snödroppsgatan i vändplatsen i Billesholm. 
 - Föreskrift 1260 2022 16 2022-05-31, om förbud att parkera på 
Rosengatan i vändplatsen i Billesholm. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 80 Dnr 2022-00127  

Samråd för detaljplan Del av Ljungsgård 2:98 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län 

Sammanfattning 

Samråd detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 m fl i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne län.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
Detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, 
Skåne län 
 

Ärendet 
Underrättelse om samråd detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 m fl i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 
m fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande detaljplan för del av Ljungsgård 2:98 m fl i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne. 
    
 
Beslutet skickas till  
Byggnadsförvaltningen   
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (19) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 81 Dnr 2022-00128  

Samråd för detaljplan Ljungsgård 2:54 och 2:99 i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län 

Sammanfattning 

Samråd till detaljplan för del av Ljungsgård 2:54 och 2:99 i Billesholm, Bjuvs 
kommun, Skåne län.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
Detaljplan för del av Ljungsgård 2:54 och 2:99 i Billesholm, Bjuvs kommun, 
Skåne län 
 

Ärendet 
Underrättelse om samråd till detaljplan för del av Ljungsgård 2:54 och 2:99 i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande samråd till detaljplan för del av 
Ljungsgård 2:54 och 2:99 i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län.  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande samråd till detaljplan för del av Ljungsgård 2:54 och 2:99 i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län.  
 
 
Beslutet skickas till  
Byggnadsförvaltningen 
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§ 82 Dnr 2022-00133  

VA-utbyggnad på landsbygden, Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

NSVA har informerat kommunen om situationen gällande utbyggnad av 
kommunalt VA på landsbygden i enlighet med ärendet nedan och föreslår 
nu beslut i frågorna.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-09 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Sammanfattande presentation daterad 2021-12-01 
 

Ärendet 
• Utbyggnadskraven gällande kommunalt VA grundar sig i vattendirektivet 
som antogs av EU år 2000 i syfte att skydda och förbättra alla EU:s vatten. 
Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster är de lagar som i 
huvudsak styr kommunens skyldighet att lösa vatten- och avloppsfrågor i 
större sammanhang och då behov finns av miljö- eller hälsoskäl. 
Länsstyrelsen ansvarar för att vattendirektivet följs i Sverige, med stöd av 
Havs- och vattenmyndigheten.  
• Utbyggnad av kommunalt avlopp på landsbygden har visat sig vara 
mycket kostsamma projekt som i dagsläget inte täcks till fullt av 
anslutningsavgifter. Enligt prejudicerande dom ska överföringsledningar, 
pumpstationer och lokala reningsverk finansieras av brukningsavgifter. 
Innebörden av detta är behov av höjda anläggnings och brukningsavgifter.  
• Utredningen ”Vägar till hållbara vattentjänster” som väntas utmynna i en 
proposition är försenad. Utredningens absolut viktigaste förslag var att det 
inte alltid behöver vara kommunen som ska ordna vatten och avlopp, även 
om antalet fastigheter kan anses utgöra ett större sammanhang.  
• Den 29 april 2021 skickade riksdagen ett tillkännagivande om att 
anslutningstvånget till kommunalt spillvatten bör avvecklas. En avveckling 
av anslutningstvånget innebär risk för överdimensionerade ledningar och 
minskat underlag för att kunna ta anläggningsavgifter och uppnå 
kostnadstäckning för projektet.  
 
Ovanstående är orsakerna till att NSVA föreslår beslut enligt denna 
tjänsteskrivelse.    
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Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra och föreslår kommunfullmäktige att besluta 
enligt NSVA:s tjänsteskrivelse. 
• Att avvakta utbyggnaden av kommunalt VA i Södra Vram, Böketoftavägen. 
Avvaktan ska ske tills innebörden av utredningen om ”vägar till hållbara 
vattentjänster” förtydligats och därefter kommer nya tidplaner tas fram för 
dessa utbyggnadsområden.  
• Att överlåta till NSVA att föra dialog med tillsynsmyndighet för enskilda 
avlopp (miljöförvaltningen) och enas kring förhållningssätt i avvaktan på 
utbyggnad.  
• Att överlåta till NSVA att föra dialog med tillsynsmyndighet för Lagen om 
allmänna vattentjänster (Länsstyrelsen) kring de utmaningar vi nu 
uppmärksammat.   
 

Deltar inte i beslutet 
Sven-Ingvar Blixt (SD) deltar inte i beslutet. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra och 
föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt NSVA:s tjänsteskrivelse. 
• Att avvakta utbyggnaden av kommunalt VA i Södra Vram, Böketoftavägen. 
Avvaktan ska ske tills innebörden av utredningen om ”vägar till hållbara 
vattentjänster” förtydligats och därefter kommer nya tidplaner tas fram för 
dessa utbyggnadsområden.  
• Att överlåta till NSVA att föra dialog med tillsynsmyndighet för enskilda 
avlopp (miljöförvaltningen) och enas kring förhållningssätt i avvaktan på 
utbyggnad.  
• Att överlåta till NSVA att föra dialog med tillsynsmyndighet för Lagen om 
allmänna vattentjänster (Länsstyrelsen) kring de utmaningar vi nu 
uppmärksammat.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige  
NSVA 
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§ 83 Dnr 2022-00130  

Budgetskrivelse tekniska nämnden 2023 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen för tekniska förvaltning överlämnade tekniska 
förvaltningens förslag till budgetskrivelse för 2023.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
Budgetskrivelse 2023 tekniska nämnden 
 

Ärendet 
Tekniska nämndens budgetskrivelse 2023 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att överlämna 
budgetskrivelsen till den fortsatta budgetberedningen.  
 

Yrkande 
Alf Nilsson (S) yrkar att investeringarna i ekonomisk månadsrapport ska 
redovisas nuvarande förbrukning i % av årsanslag och en prognos för hur 
mycket förvaltningen uppskattar att man förbrukar under året såsom 
driftsbudgeten redovisas.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetskrivelsen till den fortsatta 
budgetberedningen med Alf Nilsson (S) tillägg att investeringarna i 
ekonomisk månadsrapport ska redovisas nuvarande förbrukning i % av 
årsanslag och en prognos för hur mycket förvaltningen uppskattar att man 
förbrukar under året. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen     
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§ 84 Dnr 2022-00129  

Budgetskrivelse VA-verksamhet (NSVA) 2023 

Sammanfattning 

Budgetskrivelse VA-verksamhet NSVA.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-10 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
Budgetskrivelsen VA-verksamhet NSVA Bjuvs kommun 
Välkommen till affärsplan 2023–25 NSVA VA-verksamhet Bjuvs kommun  
Affärsplan del 1 och del 2 NSVA VA-verksamhet Bjuvs kommun 2023–25 
 

Ärendet 
Budgetunderlag av VA-verksamhet NSVA till den fortsatta 
budgetberedningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att överlämna 
budgetskrivelsen för VA-verksamhet till den fortsatta budgetberedningen.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetskrivelsen för VA-
verksamhet till den fortsatta budgetberedningen.  
  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
NSVA 
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§ 85 Dnr 2022-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 

 - Beslut 202200255 KS § 78, Avsiktsförklaring om fastigheten Bjuv 1:178 
med Fastighets AB Stenvalvet. 
 - Riktlinjer för flaggning Bjuvs kommun. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (19) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-21 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 86 Dnr 2022-00013  

Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Svar på anmälda frågor, Tekniska nämnden ställda på maj sammanträdet.  
 
Fråga om: Har vi marknadsmässiga hyror på 250 kr/kvm, och i så fall vilka 
lokaler gäller det - Krister Bergsten (L) 
 
Fråga om: Krister Nilsson (C) När stammarna på de särskilda boendena ska 
bytas. 
 
Fråga om: Alf Nilsson (S) Avgränsningen mellan Jens Billeskolans parkering 
ut mot gatan, hur blir det och vad ska göras 
Svar: Redovisas till augusti sammanträdet – Linus Arbin Borsiin 
verksamhetschef gata/park. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälda frågor är besvarade. 
 

 

 

 


