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§ 41 Dnr 2021-00001  

Val av justerare samt tid för justering 

Sammanfattning 
Val av justerare samt tid för justering. 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar utse Bo Blixt (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2021-05-25, i anslutning till sammanträdet. 
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§ 42 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-05-18. 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning. 
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§ 43 Dnr 2021-00004  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 
 -Covid -19 ingen smitta och verksamheten har återgått till det normala. 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 44 Dnr 2021-00087  

Information: Status samarbete AB Bjuvbostäder och 
tekniska förvaltningen 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen kan inte samarbeta med Bjuvsbostäder på grund av 
juridisk skäl på grund av Bjuvbostäder måste göra offentligt upphandling. 
 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 45 Dnr 2021-00088  

Information: Redovisning GC-väg Billesholm - Ekeby 

Sammanfattning 
Lennart Andersson informerade om att ärendet kommer att startas upp inom 
kort. 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 46 Dnr 2021-00089  

Information: Utredning rondell Norra Storgatan - Norra 
vägen i Bjuv 

Sammanfattning 
Lennart Andersson informerade om att ärendet kommer att utredas. 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 47 Dnr 2021-00090  

Presentation av Linus Arbin Borsiin, ny 
verksamhetschef för gata/park 

Sammanfattning 
Linus Arbin Borsiin presenterade sig. 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen och hälsar Linus 
Arbin Borsiin välkommen till Bjuvs kommun. 
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§ 48 Dnr 2021-00091  

Tertialrapport 2021 tekniska nämnden 

Sammanfattning 
Teknisk nämnd prognostiserar för helår 2021 ett underskott på 4,8 mnkr. 
Förutom ekonomiskt resultat redovisas i rapporten även arbetet med 
tekniska nämndens mål, personalredovisning och hur arbetet med 
beslutade investeringar fortlöper. 
   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Tertialrapport 2021, tekniska nämnden 2022-05-18 
Handlingsplan kostverksamheten 
 
Ärendet 
Det som är viktigt att notera är att kostverksamheten kommer gå med ett 
underskott när året är slut på ca 4,8 mnkr som är ett budgeterat 
besparingskrav som inte realiserats än. Därav har kostverksamhetens 
enhetschef tagit fram en handlingsplan för att uppnå budget i balans som 
bifogas denna tjänsteskrivelse. 
Även fastighet följer inte periodiserad budget som förklaras bland annat 
med att det finns kostnader i driftbudgeten som tillhör investeringsbudgeten 
samt att årets återsökning för EU-projekt Gate 21 bidraget på 1 mnkr inte 
kommit än. Plus de upplupna semesterlöneskulderna på 330 tkr.  
Gata/Park ligger med ett överskott som förklaras med vakanser i början av 
året. 
Värt att notera att de upplupna semesterlöneskulder totalt på hela 
förvaltningen tom april ligger på nästan 1 mnkr som tas ut i samband med 
att semestrarna tas ut. 
Ramförändringar inför 2021 var dels en minskning med -1,6 mnkr rörandes 
rivnings kostnader för förskola 2020, dels minskning med -1,2 mnkr för hela 
förvaltning (-800 tkr för Gata/Park och -400 tkr för administrationen). 
Minskning med -2 mnkr för kostverksamheten samt att denna gick med 
underskott 2020 med -2,4 mnkr. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna den 
ekonomiska rapporteringen avseende tertial 1 2021 och handlingsplan för 
kostverksamheten för budget i balans samt att överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen. 
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Yrkande 
Niels Madsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslaget. 
 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporteringen 
avseende tertial 1 2021 och handlingsplan för kostverksamheten, enligt 
förslag 1-4, för budget i balans  att överlämna rapporten till 
kommunstyrelsen. 
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§ 49 Dnr 2021-00092  

NSVA AB: förslag till upphävande av 
vattenskyddsområde Ljungsgård 

Sammanfattning 
Enligt 7 kap. 21§ i miljöbalken föreslår NSVA att skyddsområdet för 
vattentäkten Ljungsgård skall upphävas. Detta på grund av att 
vattenresursen inte används i dagsläget och att Bjuvs kommun nu har en 
pålitlig källa till dricksvatten genom sin anslutning till Sydvattensystemet. I 
avtalet med Sydvatten står det enligt följande: 
”Sydvattens verksamhet ska präglas av långsiktighet, hög säkerhet och 
kvalitet samt affärsmässighet, för maximala samhällsnytta.” 
 
I detta ser NSVA att Bjuv har en säkrad drickvattenresurs både idag och i 
framtiden.  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Underlag NSVA förslag till upphävande av vattenskyddsområde Ljungsgård 
 
Ärendet 
NSVA ser inte att täkten kan bli aktuell att användas igen i framtiden, 
vattenverket som täkten var ansluten till är idag återlämnad till kommunen. 
I 7 kap. 25§ miljöbalken framgår det att inskränkningar i den enskildes rätt 
att förfoga över sin fastighet inte får gå längre än vad som krävs för att 
vattenskyddsintresset skall tillgodoses. Då det inte längre finns rimligt skäl 
att skydda täkten, på grund av att den är nedlagd, kan de skyddsföreskrifter 
som idag är gällande vara onödigt inskränkande på den enskildes förfogade 
över sin fastighet. 
NSVA lägger fram detta som förslag till kommunen att fatta beslut i. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att tekniska nämnden har 
inget att erinra och besluta att lämna förslag till upphävande av 
vattenskyddsområde Ljungsgård till beslut till kommunfullmäktige.   
 
Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur 
kontakten med NSVA varit efter att tjänsteskrivelsen gjort. 
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Bo Blixt (S) yrkar bifall 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall. 
Alf Nilsson (S) yrkar bifall Krister Nilsson förslag 
 
Ajournering 
Ajournering 18.10 
Sammanträdet återupptas 18.20. 
 
 
Niels Madsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
Bengt Gottschalk (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Jerry Karlsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande yrkar avslag på återremissen. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande och Krister Nilsson 
yrkande om återremiss 
och finner att tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens 
beslut. 
 
Votering 
Votering är begärd och ska genomföras 
JA= ordförandes avslagsyrkande 
NEJ=Krister Nilsson (C) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat: 
JA=5 röster 
NEJ=4 röster 
 
Ordförande finner tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden har inget att erinra och beslutar att lämna förslag till 
upphävande av vattenskyddsområde Ljungsgård till beslut till 
kommunfullmäktige.   
   
Reservation 
Oppositionen reservera sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 50 Dnr 2021-00093  

Underrättelse om granskning - Upphävande av 
detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län 

Sammanfattning 
Förslag till upphävande av detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m 
fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning. 
Syftet är att upphäva gällande men ej genomförda delar av detaljplaner för 
att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av området i 
enlighet med beviljat planbesked. För att tydliggöra och underlätta den 
planprocess som planbeskedet beskriver samt för att skapa förutsättningar 
för en ändamålsenlig utveckling av området är det nödvändigt att upphäva 
delar av de ogenomförda planerna. Detaljplanen drivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900).    
 
Granskningstid: 2021-04-28—2021-05-30    
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Granskningsunderlagen plankarta, planbeskrivning, följebrev och 
samrådsredogörelse till detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län 
 
Ärendet 
NSVA ser inte att täkten kan bli aktuell att användas igen i framtiden, 
vattenverket som täkten var ansluten till är idag återlämnad till kommunen. 
I 7 kap. 25§ miljöbalken framgår det att inskränkningar i den enskildes rätt 
att förfoga över sin fastighet inte får gå längre än vad som krävs för att 
vattenskyddsintresset skall tillgodoses. Då det inte längre finns rimligt skäl 
att skydda täkten, på grund av att den är nedlagd, kan de skyddsföreskrifter 
som idag är gällande vara onödigt inskränkande på den enskildes förfogade 
över sin fastighet. 
NSVA lägger fram detta som förslag till kommunen att fatta beslut i. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplaner för del av Vrams 
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Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län som är tillgängligt för 
granskning. 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län som är tillgängligt för granskning. 
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§ 51 Dnr 2021-00094  

Anpassning av lokaler på Varagårdsskolan samt Gamla 
sjukhuset i Bjuv 

Sammanfattning 
Varagårdsskolan växer under de kommande åren vilket medför ökat behov 
av nya lokaler. Åk 7-9 ökar till att bli fyra klasser per årskurs under 
kommande läsåret, detta leder till ökat lokalbehov inom dessa årskurser. 
Grundsärskolans verksamheter på Varagårdsskolan växer från 18 elever till 
28 elever, vilket kräver en utökning av antalet klassrum. Målsättningen är att 
upprätthålla en hållbar arbetsmiljö för elever och medarbetare med 
långsiktigt och hållbara lösningar.  
Anpassning och uppfräschning av lokalerna för skolans ändamål motsvarar 
ca 335 tkr.  
I samband med färdigställandet av kullerbyttans förskola under hösten 2020 
lämnade Barn- och utbildningsförvaltningen gamla sjukhusets lokaler. 
Sedan dess har dialog förts mellan Kultur- och Fritidsförvaltningen och 
Fastighetsavdelningen om möjligheten för föreningsliv att hyra dessa 
lokaler. I dessa diskussioner har framför allt ersättningslokaler för PRO varit 
aktuellt men lokalerna kan även användas av andra föreningar då lokalerna 
är stora och kan samutnyttjas.   
Anpassning och uppfräschning av lokalerna på gamla sjukhuset i Bjuv 
motsvarar ca 170 tkr 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-24, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Tjänsteskrivelse BUN 2021-00102 
Tjänsteskrivelse KOF 2021-00028 
Motion från Anders Månsson (S) angående lokalerna till föreningen Gamla 
Bjuf 
 
Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ovan angivna 
investeringar disponeras inom befintlig investeringsram för 2021.   
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ovan angivna investeringar disponeras inom 
befintlig investeringsram för 2021.  
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§ 52 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 
-NSVA, Ekonomisk rapport Bjuv april 2021 
-NSVA, Sammanställning produktion 2021 
-NSVA, Miljöredovisning april 2021 
-NSVA, Månadsrapport Bjuv april 2021 
      
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
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