
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (13) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-25 
 

 

  
 

Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, torsdagen den 25 juni 2020 kl 17:00 – 19:45 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattias Lejon (M), Ordförande 
Jerry Karlsson (SD) 
Alf Nilsson (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
 
 
 

Krister Nilsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Jörgen Johnsson (M) för Sven-Ingvar 
Blixt (-) 
Gazmir Vukaj (M) för Niels Madsen (M) 

 

Övriga närvarande Thorsten Olow-Schnaars, 
förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Damir Ibrahimovic, fastighetschef  
§§ 41-43 
Ingrid Trollås, gata/parkchef 
Monica Siggelow, sekreterare 
Klas Nilsson, utredare kansliavdelningen 
§§ 41-43 
Per Sandell, controller §§ 41-43, § 47 
 

 

Justerare Krister Nilsson (C) §§ 41-51 

Justeringens plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, tisdag 2020-06-30 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 41-51 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Mattias Lejon 

 

 

 
 
Justerare  

Krister Nilsson (C) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-25 

Anslaget är uppsatt  2020-07-01 – 2020-07-22  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1, Bjuv 
 

Underskrift 
 

 Monica Siggelow 
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§ 41 Dnr 2020-00004  

Val av justerare samt tid för justering 

Sammanfattning 

Val av justerare samt tid för justering. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att utse  
Krister Nilsson (C) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2020-06-30. 
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§ 42 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-06-16. 
 

 

      

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning. 
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§ 43 Dnr 2020-00006  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

 - Överenskommelse i TN, avtalet gäller under juni månad 2020. 
 - Information om Omorganisering och flytt av kostenheten från Vård- och 
omsorgsförvaltningen till Tekniska förvaltningen - Klas Nilsson, utredare 
Kansliavdelningen. 
 - Information om inlämnad ansökan gällande rivning av Brogårda förskola 
och Stjärnans förskola - Damir Ibrahimovic, fastighetschef. 
 - Information om asfaltsverktyget RoSy redovisning och priolista - Ingrid 
Trollås, gata/parkchef. 
 - Information om Mörarpsvägen status - Ingrid Trollås, gata/parkchef. 
 - Information och redovisning om P-vaktshantering i kommunen - Ingrid 
Trollås, gata/park chef. 
 - Information om förslag gällande parkering tunga fordon inom Bjuvs 
kommun - Ingrid Trollås, gata/parkchef. 
 

 

   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 44 Dnr 2020-00007  

Inkomna skrivelser och information 

Sammanfattning 

Beslut 202000277 KS § 141, Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende 
årlig investering fastighetsinvesteringar. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
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§ 45 Dnr 2020-00008  

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, maj. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 46 Dnr 2020-00009  

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2020 026 Nygatan i Billesholm, parkeringsförbud under perioden 
200619-200710. 
1260 2020 027 Ringgatan i Ekeby, parkeringsförbud upphör. 
1260 2020 028 Boställsgatan i Bjuv, lastbilar parkering tillåten. 
1260 2020 029 Skruvgatan i Billesholm, lastbilar parkering tillåten. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 47 Dnr 2020-00069  

Ekonomisk rapport jan - maj 

Sammanfattning 

Ekonomiska rapport per maj månad visar att utfallet ligger i linje med budget 
för perioden. Det finns vissa avvikelser jämfört med budget, men i sin helhet 
bedöms budget för 2020 vara i balans   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Thorsten Olow Schnaars 2020-06-18 
Ekonomisk rapport, maj, tekniska nämnden  
 

Ärendet 
Redovisning ekonomisk rapport för maj månaden 2020.  
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden besluta att tekniska 
nämnden konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den 
ekonomiska rapporteringen per maj månad.   
 

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att konstatera att resultatet följer budget och 
godkänner den ekonomiska rapporteringen per maj. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 48 Dnr 2020-00061  

Skötselplan 

Sammanfattning 

Skötselplanen från 2016 är reviderad med syftet att göra den enklare att 
förstå och följa. Instruktionerna är tydliga och redogör för vilka 
skötselmetoder som ska utföras, när de ska utföras och varför de ska 
utföras.  
Tekniska förvaltningen föreslår att ”Skötselplan, Vägledande skötselmetoder 
för Bjuvs kommuns parker, grönområden och lekplatser” ska börja gälla från 
2020-10-01. Den nya skötselplanen ersätter tidigare gällande dokument från 
2016-11-09 ”Skötselplan - Kvalitetskrav och vägledande skötselmetoder för 
Bjuvs kommuns grönytor” och ”Riktlinjer för park- och grönyteskötsel i Bjuvs 
kommun”.  
  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-15, Ingrid Trollås Gata/parkchef 
Underlag, Skötselplan Bjuvs kommun 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla reviderad skötselplan och att den ska börja 
gälla 2020-10-01.   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
reviderad skötselplan och att den ska börja gälla 2020-10-01.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr 2020-00062  

Grävningsbestämmelser 

Sammanfattning 

För att kunna säkerställa kvaliteten på utförande, hantering och 
återställande av grävarbeten behövs det grävningsbestämmelser i Bjuvs 
kommun. Innan grävning får påbörjas lämnar ledningsägare/byggherre in 
ansökan om grävtillstånd och till detta tillstånd hör dessa bestämmelser.  
Tekniska förvaltningen har utarbetat två förslag ”Grävningsbestämmelser för 
allmän platsmark i Bjuvs kommun” och ”Påföljder Grävbestämmelser Bjuv”. 
samt föreslår att dessa ska börja gälla från och med 2020-10-01. Tekniska 
förvaltningen föreslår även att godkänna ”Prislista Återställning Bjuvs 
kommun” med priser från 2012. Tidigare beslut från 2012 ser ut att saknas.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-15, Ingrid Trollås, Gata/parkchef 
Underlag, Påföljder Grävbestämmelser Bjuvs kommun 
Underlag, Grävningsbestämmelser Bjuvs kommun 
Underlag, Prislista Återställning Bjuvs kommun 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla Grävningsbestämmelser, Påföljder och Prislista 
och att de ska börja gälla 2020-10-01.  
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
Grävningsbestämmelser, Påföljder och Prislista och att de ska börja gälla 
2020-10-01.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Dnr 2020-00065  

Gunnarstorpsvägen, hastighetsdämpande åtgärder 

Sammanfattning 

Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstorpsvägen efterfrågas av 
invånare. Hastighetsmätningar och genomförda trafikkontroller pekar på att 
hastighetsgränsen 50km/h genomgående inte respekteras. 
Hastighetsdämpande åtgärder bör anläggas för att komma till rätta med 
problemet. Beviljad investering på 50 tkr räcker enbart till en provisorisk 
enklare lösning med tillhörande skyltning.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-18, Ingrid Trollås, Gata/parkchef 
Underlag, Gunnarstorpsvägen 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att ge Tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en provisorisk lösning 2020 och en 
permanent, hållbar lösning till 2021.  
 

 
Ordförandes tilläggsförslag till beslut 
Ordföranden föreslår Tekniska nämnden att ge Tekniska förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en provisorisk lösning 2020 med tre provisoriska 
fartgupp omgående och en permanent lösning till 2021 med två fartgupp 
enligt förslag 1 efter att äskande av pengar godkänds i budget för 2021. 
  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en provisorisk lösning 2020 med tre provisoriska fartgupp omgående 
och en permanent lösning till 2021 med två fartgupp enligt förslag 1 efter att 
äskande av pengar godkänds i budget för 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr 2020-00010  

Anmälda frågor  

Sammanfattning 

Fråga om vad utvärderingen blev efter Ekeby trygghetsvandring och vilka 
upprustningar som ska göras i kommundelen 2020-2021 - återkoppling i 
augusti. 
Fråga om Lokalförsörjningsplan - presentation i första utkast i augusti. 
Fråga om belysningen kvällstid vid skateparken - återkoppling i augusti. 
 

      
 

      
 

 

 

 


