
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (15) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-31 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 31 augusti 2021 kl 17:00-18:55 

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

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

Ersättare Ronnie Andersson (SD) 
Bengt Stensson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 

Adam Brorsson (M) 
Krister Bergsten (L) 
Lars Alm (S) 

Övriga närvarande Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef 
Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Linus Arbin Borsiin, gata/park chef 
Lennart Andersson, projektledare teknisk 
drift 
Monica Siggelow, sekreterare 
 

 

Justerare Bengt Gottschalk (SD) §§ 61-68 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1, 2021-09-02 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 61-68 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Bengt Gottschalk (SD) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Anslaget är uppsatt  2021-09-06 – 2021-09-27  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1 Bjuv 
 

Underskrift 
 

 Monica Siggelow 
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§ 61 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  
Bengt Gottschalk (SD) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2021-09-02 
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§ 62 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-08-19. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

 - Covid-19 rapport från förvaltningen (förvaltningschef Thorsten Olow 
Schnaars) 
 - Underlag tekniska förvaltningen ISF 30 augusti 
 - Ekonomi – månadsrapport juli 2021 tekniska nämnden 
 - Status GC Ekeby/Billesholm banvallen (projektledare Lennart Andersson) 
 - Status Rondellen Norra Storgatan / Norra Vägen (projektledare Lennart 
Andersson) 
 - Föreskrift-1260 2021 12-2021-05-05 om parkering på Nygatan, Billesholm 
(verksamhetschef Gata/Park Linus Arbin Borsiin) 
 - Föreskrift-1260 2021 13-2021-05-05 om tättbebyggt område Billesholm 
och Södra Vram (Verksamhetschef Gata/Park Linus Arbin Borsiin) 
 - Status och information om hur projektet Ekeby förskolan ligger till m h t att 
det skall vara klart till sommaren 2022 (verksamhetschef 
fastighetsavdelning Damir Ibrahimovic) 
 - Farthinder – Gunnarstorp (verksamhetschef Gata/Park Linus Arbin 
Borsiin) 
 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, juli 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

Föreskrift 1260 2021 26 2021-07-29, om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Lärkgatan i Ekeby. 
Föreskrift 1260 2021 27 2021-08-13, om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Bangatan (på Friluftsbadets parkeringsplats) i Bjuv 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 66 Dnr 2021-00127  

Remiss av Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28 en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun. Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under 2020 och som grund 
för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner. I riktlinjerna anges vilka måltidstyper 
som ska erbjudas och vilket näringsintag de ska tillgodose. Riktlinjerna tar 
även upp lokaler, måltidsmiljö, hållbarhet, maten som pedagogiskt verktyg, 
kvalitetsuppföljning, upphandling av livsmedel, förpackningar samt 
transporter.  
Efter det att policyn antogs har kommunstyrelsens förvaltning tillsammans 
med kostenheten gått igenom förslaget till riktlinjer. Förvaltningens 
bedömning är att riktlinjerna bör skickas på remiss till nämnderna då de ska 
vara styrande för måltider och livsmedel i alla kommunens verksamheter.   
 
 

Beslutsunderlag 

* Tjänsteskrivelse 2021-08-19, Rikard Gustafsson, enhetschef 
kostverksamheten 
* Antagen Policy för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun  
* Förslag till Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun 
 

Ärendet 
Tekniska nämndens svar till remiss av riktlinjer för måltider och livsmedel i 
Bjuvs kommun. 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att svara på 
remissen av riktlinjer för måltider och livsmedel att tekniska nämnden har 
inget att erinra.  
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Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar på ett tillägg i texten sid 6 punkt 2.1.1, 
Lunchmåltiden ska schemaläggas och serveras mellan klockan 11:00-
13:00, (om möjligt) vid samma tidpunkt varje dag.  
 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades 18:10-18:30 
 

Yrkande 
Alf Nilsson (S), Bo Blixt (S) och Håkan Olsson (S) yrkar bifall till Krister 
Nilssons (C) tilläggsyrkande i texten sid 6 punkt 2.1.1 
Jerry Karlsson (SD) yrkar avslag på Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande i 
texten sid 6 punkt 2.1.1 
 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande och 
Jerry Karlssons (SD) avslagsyrkandet och finner att tekniska nämnden 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 
 

 
Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
NEJ= Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande 
JA= Avslagsyrkande 
 

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

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet 
 

 
Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar på att texten (mer ekologiskt) sid 11 punkt 5 tas 
bort, Att äta klimat/miljösmart....(mer ekologiskt)…. 
 
Alf Nilsson (S) yrkar bifall till Krister Nilssons (C) yrkande 
Jerry Karlsson (SD), Bengt Gottschalk (SD), Niels Madsen (M) yrkar avslag 
på Krister Nilssons (C) yrkande. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Krister Nilssons (C) yrkande och  
Jerry Karlsson (SD), Bengt Gottschalk (SD) och Niels Madsen (M) 
avslagsyrkandet och finner att tekniska nämnden beslutar att avslå Krister 
Nilssons (C) yrkande. 
 

 
Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
NEJ= Krister Nilssons (C) yrkande  
JA= Avslagsyrkande 
 

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

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avslå yrkandet på att texten sid 11 punkt 5 
tas bort. 
 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar att Sid 12 punkt 5, Ansträngningar ska göras… 
Med denna formulering måste man även redovisa hur stort matsvinnet är i 
ursprungsläget.  
 
Alf Nilsson (S) och Håkan Olsson (S) yrkar bifall till Krister Nilssons (C) 
tilläggsyrkande. 
Jerry Karlsson (SD) och Niels Madsen (M) yrkar avslag till  
Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande och 
Jerry Karlsson (SD) och Niels Madsen (M) avslagsyrkande och finner att 
tekniska nämnden beslutar att avslå Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande. 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
NEJ= Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande  
JA= Avslagsyrkande 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 
4 NEJ-röster 5 JA-röster  
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Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet på sid 12 punkt 5. 
 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) tilläggsyrkar att Sid 18 punkt 9.3.5, att texten (mer 
ekologiskt) tas bort och (icke vakumpackat) läggs till i texten. ”Så långt 
möjligt ska (ekologiskt) färskt (icke vakumpackat) griskött upphandlas.” 
 
Alf Nilsson (S) och Bo Blixt (S) yrkar bifall till Krister Nilssons (C) 
tilläggsyrkande. 
Jerry Karlsson (SD) yrkar avslag till Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande. 
 
    

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande och 
Jerry Karlsson (SD) avslagsyrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar att avslå Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande. 

 
 
Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
NEJ= Krister Nilssons (C) tilläggsyrkande  
JA= Avslagsyrkande 
 
  

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 
4 NEJ-röster 5 JA-röster  
 
 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet på sid 18 punkt 9.3.5. 
 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar att sid 18 punkt 9.3.6 denna mening behöver 
omformuleras. ”Ordet ej flyttas till efter tillsatt vattenhalt.” 
I produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt före tillsats. 
 
Jerry Karlsson (SD), Håkan Olsson (S) yrkar bifall till Krister Nilssons (C) 
yrkande. 
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att svara på remissen av riktlinjer för måltider 
och livsmedel att tekniska nämnden har inget att erinra men med ändringen 
att meningen på sid 18 punkt 9.3.6 behöver omformuleras till:  
I produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt före tillsats. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Diariet 
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§ 67 Dnr 2021-00128  

Detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs kommun - 
Granskning 

Sammanfattning 

Förslaget till detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl., i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning. Planförslaget 
finns tillgänglig på kommunens hemsida under pågående detaljplaner 
www.bjuv.se/detaljplaner. Handlingarna kan begäras ut genom att kontakta 
Kontaktcenter på 042-458 50 00. Eventuella synpunkter på förslaget skall 
framföras skriftligen till Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv eller 
till bn@bjuv.se senast den 31 augusti 2021.   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-08-23, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Granskningshandlingar till detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs 
kommun, Skåne län 
 

Ärendet 
Selleberga är ett av kommunens stora utvecklingsprojekt med satsningar på 
1000–2000 nya bostäder inom loppet av 40 år. Av sex detaljplaner är detta 
den första detaljplanen i framtagande. Syftet med detaljplanen är att skapa 
en ny stadsdel med nya bostäder i 1-8 våningar och en förskola med 
tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till för att kunna försörja 
området, under byggtiden med byggtrafik och sedan för de boende. Planen 
ger även möjlighet för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan 
till centrumverksamheter. Nya park- och naturytor planeras för och ska även 
fungera för att ta omhand dagvatten i området.  
Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900).    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan del av Selleberga 17:1 
m fl, Bjuvs kommun, Skåne län, som är tillgängligt för granskning. 
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Yrkande 
Niels Madsen (M) och Jerry Karlsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan del av Selleberga 17:1 m fl, Bjuvs kommun, Skåne län, 
som är tillgängligt för granskning. 
 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsförvaltningen 
Diariet 
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§ 68 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Beslut 202100048 BN § 62 Namnförslag till ny förskola på Elestorp 7:97, 
Ekeby. 
Tjänsteskrivelse Elestorp 7:97 - Pärlugglans förskola. 
Beslut 202100217 KS § 111, Hyresavtal med Hemsö AB gällande LSS, 
Brogårda i Bjuv. 
KF 210628 § 111 reservation, Hyresavtal med Hemsö AB gällande LSS, 
Brogårda i Bjuv. 
KF 210628 extra voteringsdetaljer, Hyresavtal med Hemsö AB gällande 
LSS, Brogårda i Bjuv. 
Beslut 202100263 KS § 91, Tertialrapport för Bjuvs kommun 2021. 
Beslut 202100063 KS § 93, Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021 
antaget. 
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021 antaget 2021-06-21. 
BN 2021 182 2021-07-07 Ansökan om marklov för pendlarparkering samt 
bygglov för omgestaltning runt busstation. 
BN 2021 182 2021-07-07, Enkel kontrollplan Parkeringsplats och 
väderskydd - skärmtak. 
BN 2021 182 2021-07-07, Enkel kontrollplan - Skylt. 
SLU rapport om kommunal viltförvaltning. 
Urban viltförvaltning, kommunala behov och åtgärder. 
Rapport Läkemedelsprojekt smart dokuments. 
Ny skånsk modell pekar ut var rening av läkemedelsrester är mest akut. 
 
 
 
      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 


