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Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, (digitalt) torsdagen den 17 december 2020 kl 17:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Jerry Karlsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (), 1:e vice ordförande 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Niels Madsen (M) 
 
 
 
Lise-Lott Johansson (SD) för Börje 
Sjöstrand (SD) 
 
 

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

Ersättare Jörgen Johnsson (M) 
Ronny Thomasson (S) 
Krister Bergsten (L) 

 

Övriga närvarande Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Ingrid Trollås, gata/park chef 
Per Sandell, controller 
Monica Siggelow, sekreterare 

 

Justerare Bo Blixt (S) §§ 105-115 

Justeringens plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, 2020-12-17, i anslutning till sammanträdet 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 105-115 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Bo Blixt (S) 
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§ 105 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  
Bo Blixt (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2020-12-17, i anslutning till sammanträdet. 
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§ 106 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-12-08 
 
Yrkande 
Ordförande förslår nämnden att lägga till ärende måltidspolicy som  
ny punkt 6 i dagordningen. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförande 
ändringsyrkande. 
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§ 107 Dnr 2020-00006  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information om Status upphandling av asfaltsarbete – Ingrid Trollås 
 - Egen asfaltsupphandling Bjuvs kommun 
 - Bilaga 05 Prisbilagor Typkommun 2 - Bjuv 
 
Information om Förändringar inom tekniska förvaltningen – Thorsten 
Schnaars 
 - Förändring inom teknisk förvaltning 2021 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, november 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2020-038 angöringsgatan från parkeringsplatsen till Kullerbyttans 
Förskola i Bjuv. 
1260 2020-039 om parkering tillåten till rörelsehindrade på Norra storgatan i 
Bjuv. 
1260 2020-040 Gnejsgatan i Bjuv, Tung lastbil och tungt släpfordon - 
stannaförbud. 
1260 2020-041 parkeringsförbud på parkeringsplatsen vid Bangatan i Bjuv. 
 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 110 Dnr 2020-00120  

Måltidspolicy Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Under våren och sommaren har en konsult anlitats för att genomlysa 
kommunens kostverksamhet. En styrgrupp bestående av såväl politiken 
som tjänstepersoner har deltagit i arbetet och fått återkoppling under 
utredningens gång. Förutom genomlysning av kostverksamhetens 
organisation, samverkan med köpande verksamheter och möjligheter till 
förbättringar, har utredningen tagit fram förslag på en uppdaterad 
måltidspolicy för Bjuvs kommun. Policyn beskriver kommunens 
ambitionsnivå och ska fungera som ett styrande dokument och stöd i det 
dagliga arbetet för att kvalitetssäkra och följa upp måltidsverksamheten. 
Policyn ska även utgöra underlag till dialog samt stöd för samtliga 
förtroendevalda, medarbetare och verksamheter i Bjuvs kommun. Policyn 
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och samtliga 
medarbetare som är involverade i mat och måltider, samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift.   
   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17, Monica Siggelow 
Måltidspolicy Bjuvs kommun 2020 
Beslut- 202000494-KS-§ 145 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att skicka 
tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan någon erinran. 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar att andelen lokalproducerad mat ändras  
från 50% till 60%. 
Bo Blixt (S), Håkan Olsson (S), Alf Nilsson (S) bifaller Krister Nilsson (C) 
förslag 
 
Bo Blixt (S) yrkar återremiss för att förlänga remisstiden. 
Alf Nilsson (S), Håkan Olsson (S) och Krister Nilsson (C) yrkar bifall till  
Bo Blixt (S) återremiss yrkande  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Bo Blixt 
(S) yrkande på återremiss och finner att tekniska nämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras 
JA= Ärendet ska avgöras idag 
NEJ= Bo Blixt (S) yrkande på återremiss 
 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgå av voteringslistan 
5 JA-röster 
4 NEJ-röster 
Ärendet ska avgöras idag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Krister 
Nilsson (C) ändringsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras 
JA= Förvaltningens förslag till beslut 
NEJ= Krister Nilsson (C) ändringsyrkande 
 

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

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att besluta att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran.    
 

Reservation 
Krister Nilsson (C), Alf Nilsson (S), Bo Blixt (S), Håkan Olsson (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 111 Dnr 2020-00110  

Sammanträdestider 2021, Förslag 

Sammanfattning 

Sammanträdestider för tekniska nämnden för år 2021.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-10 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Förslag sammanträdestider 2021 tekniska nämnden    
 

Ärendet 
Inför varje nytt år skall sammanträdestider beslutas av respektive nämnd.    
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
sammanträdestider för år 2021 enligt bilagda förslag sammanträdestider 
2021 tekniska nämnden 
 
 

Yrkande 
Tekniska nämnden yrkar enhälligt på datum för nämnden enligt förslag men 
att tiden ändras till 17.00 istället för 16.00 inför 2021 och att tiderna för 
beredning bestäms i januarimötet eftersom det kolliderar med Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för år 2021 
enligt bilagda förslag men att tiden ändras till 17.00 istället för 16.00 inför 
2021 och att tiderna för beredning bestäms i januarimötet eftersom det 
kolliderar med Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet  
Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr 2020-00114  

Nämndbudget 2021, tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Nämndbudgeten är förvaltningens detaljerade budgetering med fördelning 
av den ekonomiska ramen inför kommande år 2021.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-10, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
tekniska förvaltningen 
Nämndbudget 2021 
 

Ärendet 
Nämndbudgeten utgör underlaget för nämndens kommande beslut om 
fördelning av den ekonomiska ramen per anslag inom nämndens 
ansvarsområden samt resultaträkning för kommande år 2021.  
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
nämndbudget för år 2021.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nämndbudget för år 2021.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 113 Dnr 2020-00115  

Nya reglemente tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Under våren 2020 har frågan om en eventuell flytt av kostenheten från vård- 
och omsorgsförvaltningen till tekniska förvaltningen utretts. Utredningen 
föranledes av den kommande bolagiseringen av delar av vård- och 
omsorgsverksamheten. Kommunstyrelsens förvaltnings sammanlagda 
bedömning är att det finns goda argument för att genomföra en sådan flytt 
samtidigt som det saknas vägande skäl för att enheten ska stanna kvar 
under vård- och omsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 17 juni 2020 att skicka förslaget på remiss till vård- och 
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
Då ingen av dessa nämnder rest några invändningar mot en flytt av 
kostenheten föreslog kommunstyrelsens förvaltning att flytten ska 
genomföras och föreslog som en följd därav förändringar av vård- och 
omsorgsnämndens samt tekniska nämndens reglementen. Beslutet togs av 
kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2020-10-29 § 217  
Dnr 2020-00332.      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-10, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Nya reglemente tekniska nämnden 
Kommunfullmäktige beslut    
 

Ärendet 
I reglemente för teknisk nämnd har följande lagts till (tillägg i fet stil) enligt 
kommunfullmäktiges beslut:  
 
1 §  
”Tekniska nämnden har som uppgift att vara samordnande och  
verkställande organ avseende kommunens bygg- och  
anläggningsverksamhet. Nämnden ansvarar för drift och underhåll  
av kommunens fastigheter, vatten- och avloppsanläggningar,  
trafikanläggningar, vägar, gator, fordon och grönområden.  
Nämnden ansvarar också för livsmedelsförsörjningen inom  
förskolor, skolor, äldreomsorg samt LSS- och  
psykiatriomsorgens verksamheter i kommunen. Ansvaret  
omfattar att livsmedelshanteringen följer gällande  
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livsmedelslagstiftning och även att fullgöra kommunens  
övriga skyldigheter enligt livsmedelslagstiftningen.  
 
4 §  
”Tekniska nämnden ska  
 
1. Förvalta kommunens fastigheter avseende drift- och  
underhållsverksamhet  
 
2. Bedriva kommunens lokalvårdsverksamhet  
 
3. Bedriva kommunens kostverksamhet.”    
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har tagit del av de nya reglemente för tekniska nämnden och 
tackar för informationen.  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har tagit del av de nya 
reglemente för tekniska nämnden och tackar för informationen.  
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kansliavdelningen 
Diariet 
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§ 114 Dnr 2020-00096  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Lägesbild Bjuv 2020-12-09. 
Ekonomisk rapport november 2020 tekniska nämnden. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
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§ 115 Dnr 2020-00010  

Anmälda frågor  

Sammanfattning 

Svar på anmälda frågor, tekniska nämnden. 
Nämnden tackar för informationen och anses att frågorna är besvarade. 
 
 

      
 

      
 

 

 

 


