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§ 53 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  
Bo Blixt (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2022-05-24, i anslutning till sammanträdet. 
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§ 54 Dnr 2022-00007  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-05-12 med ordförandes 
förslag till ändring att punkt 10 flyttas upp till punkt 3 i dagordningen. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning med ordförandes 
förslag till ändring att punkt 10 flyttas upp till punkt 3 i dagordningen. 
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§ 55 Dnr 2022-00017  

Information - Status åtgärdsplan kostverksamheten  

Sammanfattning 

Kostverksamhetens enhetschef ger nämnden en uppdaterat status hur 
arbetet med den beslutade åtgärdsplanen fortgår samt information om 
ökade livsmedelskostnader.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 Rikard Gustafsson enhetschef 
kostverksamheten. 
 

Ärendet 
Fortsatta effektiviseringar för att minska kostnaderna följer enligt plan.  
Utfall livsmedelskostnad för perioden 2021, 10 887 tkr. Trots åtgärder för att 
dämpa kostnaderna ser vi ökade livsmedelskostnader om ca 80 tkr per 
månad, tillkommande höjningar från september med ny prisjustering från 
huvudleverantör. Prognos, ca 10 % ökade livsmedelskostnader jämfört med 
period 2021.   
 

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

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för information.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
   
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 56 Dnr 2022-00112  

Information - Ändrad tidplan gällande Pärlugglans 
förskola 

Sammanfattning 

Entreprenad och färdigställandet av den nya förskolan i Ekeby beräknas 
preliminärt vara 4 veckor försenat. Förseningen beror till stor del på 
leveransförseningar samt uttorkning av betong.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Preliminär tidplan förskola Ekeby 
 

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

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för information.   
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 57 Dnr 2022-00121  

Farthindret Gunnarstorpsvägen  

Sammanfattning 

Beslut finns från Teknisk Nämnd om ett andra farthinder på 
Gunnarstorpsvägen, och det planerades uppföras 2022. Nu har det 
tillkommit information om att NSVA, Öresundskraft och Nevel 
(fjärrvärmebolag) alla ska utföra arbeten i gatan under 2022/2023. 
Förvaltningen föreslår därför att uppförandet av farthindret skjuts upp tills 
2023, då dessa arbeten är slutförda.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-13 Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
 

Ärendet 
Godkännande av förvaltningens förslag att senarelägga uppförandet av det 
andra farthindret på Gunnarstorpsvägen till 2023.  
 

Yrkande 
Yrkande från Alf Nilsson (S) att ett provisoriskt farthinder ska läggas fram till 
att det andra är på plats. 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
förvaltningens förslag med Alf Nilsson (S) tilläggsyrkande.  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 58 Dnr 2022-00088  

Ekonomisk rapport januari - april 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogjorde för tekniska nämnden det ekonomiska 
utfallet för april 2022.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-15 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Ekonomirapport april 2022 
 

Ärendet 
Avrapportering av det ekonomiska utfallet för april 2022   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden godkänna den redovisade ekonomiska rapporten för april 2022.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna den redovisade ekonomiska 
rapporten för april 2022.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomiavdelningen 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 59 Dnr 2022-00120  

Omprioriterings- och tilläggsbeslut - Prognos 1, Bjuv 
(NSVA) 

Sammanfattning 

NSVA önskar att Bjuvs kommun tar beslut om en tilläggs- och 
omprioriteringsbeslut.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-17 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA:s omprioriterings- och tilläggsbeslut 
 

Ärendet 
NSVA omprioriterings- och tilläggsbeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår att tekniska nämnden beslutar att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande föreliggande omprioriterings- och 
tilläggsbeslut från NSVA och att tekniska nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna NSVA:s önskade omprioriterings- och 
tilläggsbeslut.  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande föreliggande omprioriterings- och tilläggsbeslut från NSVA om 
6 867 000 kr och att tekniska nämnden beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna NSVA:s önskade omprioriterings- och 
tilläggsbeslut.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
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§ 60 Dnr 2022-00010  

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, april 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 61 Dnr 2022-00011  

Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

Föreskrift 1260 2022 11 2022-04-25, om förbud att parkera på Kvarngatan i 
Bjuv. 
Föreskrift 1260 2022 12 2022-04-25, om förbud att parkera på 
Sjukhusvägen i Bjuv. 
Föreskrift 1260 2022 13 2022-04-25, om förbud att parkera på Gruvgatan i 
Bjuv. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 62 Dnr 2022-00119  

Ordförandebeslut angående Beslut att stänga 
simhallen i Billesholm med omedelbar verkan pga. 
säkerhetsskäl och i väntan på vidare utredning 

Sammanfattning 

På uppdrag av Bjuvs kommun har en konsult från WSP genomfört 
utredningar om konstruktionen på simhallen. Den senaste utredningen visar 
att det finns brister i takkonstruktionen som behöver utredas vidare. 
Bristerna är av en sådan omfattning som riskerar att påverka takets bärighet 
Som en säkerhetsåtgärd har ordförande i tekniska nämnden idag beslutat 
att stänga simhallen i väntan på vidare utredningar. Verksamheten i 
simhallen flyttar enligt plan till Friluftsbadet vecka 20 för att bedriva 
simskoleverksamhet. Friluftsbadet öppnar som vanligt för allmänheten 
vecka 24.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-12 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Ordförandebeslut 2022-05-12 Pia Trollehjelm ordförande tekniska nämnden 
WSP utredning 
 

Ärendet 
Anmälan om ordförandebeslut  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att godkänna redovisning av 
det delegationsbeslutet som togs av tekniska nämndens ordförande enligt 
bifogade ordförandebeslut med datum 2022-05-12.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av det 
delegationsbeslutet som togs av tekniska nämndens ordförande enligt 
bifogade ordförandebeslut med datum 2022-05-12.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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§ 63 Dnr 2022-00039  

Redovisning nämndens mål, detaljerad 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogjorde för tekniska nämnde utfallet av tekniska 
nämndens mål för januari – april 2022.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-15 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Måluppföljning januari – april 2022 
 

Ärendet 
Redovisning av tekniska nämndens mål 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
redovisning av tekniska nämndens mål för januari – april 2022.      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av tekniska 
nämndens mål för januari – april 2022.  
 
Beslutet skickas till 
Diariet     
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§ 64 Dnr 2020-00084  

Ändring av beslut gällande lekplatser enligt 
Lekplatsplan 

Sammanfattning 

Bjuvs Kommun har ett lekplatsprogram, antaget i Kommunfullmäktige 2016, 
och en lekplatsplan, beslutad av Teknisk Nämnd 2021. Efter en översyn av 
lekplatserna under vintern 2021/2022 av förvaltningen och med hänsyn till 
inkomna synpunkter, föreslås två ändringar i lekplatsplanen.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-13 Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
Lekplatsplan med följande ändringar: Bevara Bergsgatan (istället för att riva) 
och riva Krossgatan (istället för att bevara). 
 

Ärendet 
Godkännande av ändrad lekplatsplan.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna 
lekplatsplanen med ovan beskrivna ändringar.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna lekplatsplanen med ovan 
beskrivna ändringar.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Diariet  
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§ 65 Dnr 2022-00026  

Riksdagens Ombudsmäns Begäran om upplysningar 
och yttrande 

Sammanfattning 

En anmälan till JO har gjorts gällande handläggning av ärenden om 
fordonsflytt. JO har nu bett om svar på remiss. Ett förslag till nämndens 
remissvar har författats av förvaltningen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-12 Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
Begäran om upplysningar och yttrande från Riksdagens ombudsmän 
Remissvar till JO från tekniska nämnden 
Protokoll - flyttning av fordon 
 
 

Ärendet 
Antagande av föreliggande remissvar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att anta föreliggande 
remissvar som sitt eget och översända det till Justitieombudsmannen. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta föreliggande remissvar som sitt eget 
och översända det till Justitieombudsmannen. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 66 Dnr 2022-00110  

Samråd för detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Vrams Gunnarstorp 1:15, i Bjuv, Bjuvs kommun, 
Skåne län, görs tillgängligt för samråd.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-15 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Underlag till samråd för detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län 
 

Ärendet 
Planförslaget möjliggör att etablera lager och logistikanläggning. 
Planområdet ansluter till verksamhetsområden i Åstorps kommun. 
Detaljplanen föreslår ianspråktagande av jordbruksmark. Kommunen 
bedömer att ett genomförande av planen kan antas innebära betydande 
påverkan för miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser. Den sammanvägda bedömningen är att en 
strategisk  
miljöbedömning enligt 6 kap 6 § miljöbalken bedöms vara aktuell. 
Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900).   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan Vrams Gunnarstorp 
1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län som är tillgängligt för samråd 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne 
län som är tillgängligt för samråd 
   
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltningen 
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§ 67 Dnr 2022-00111  

Samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs 
kommun Skåne län 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne 
län, görs tillgängligt för samråd 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-15 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Underlag till samråd för detaljplan Medborgaren 1m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, 
Skåne län 
 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten 
Medborgaren 1 och därigenom få ett helhetsgrepp i omvandlingen av 
området. Detaljplanen möjliggör både bostäder, äldrevård och 
centrumverksamheter såsom bibliotek, kontor och möteslokaler. Syftet är 
även att möjliggöra allmän platsmark i form av torg och natur.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan Medborgaren 1 m fl i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län som är tillgängligt för samråd. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län 
som är tillgängligt för samråd. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet  
Byggnadsförvaltningen 
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§ 68 Dnr 2022-00070  

Förslag på platser för valaffischer 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram förslag till 
lämpliga platser för valaffischering.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-18, Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
Valskyltar förslag placering 2022-05-12. 
 

Ärendet 
Godkännande av förslag till platser för valaffischering.   
 

Yrkande  
Alf Nilsson (S), Bo Blixt (S) och Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om placering 
för valaffischer enligt angivna platser i bifogat underlag.  
 
  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om placering för valaffischer enligt angivna 
platser i bifogat underlag. 
 
 
Beslutet skickas till 
KS/KF 
Samtliga partier representerade i KF 
 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 69 Dnr 2022-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Beslut 202100263 KS §  55, Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021. 
Beslut 202200157 KS § 56 Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 
för Bjuvs kommun. 
Tilläggsbudgeting av investeringsanslag 2022. 
Välkommen till affärsplan 2023-25 Bjuv. 
Affärsplan 2023-25 del 1 - VA-system. 
Affärsplan 2023-25 del 2 - Ekonomi Bjuv. 
 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (20) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 70 Dnr 2022-00013  

Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Fråga om: redogörelse på LSS Brogårda, håller tidsschemat och kalkylerna 
- Alf Nilsson (S) 
Svar: MEX och planeringsavdelningen äger frågan. 
 
Fråga om: När kommer fartguppen på Gunnarstorpsvägen att göras - Alf 
Nilsson (S) 
Svar har redovisas på mötet.  
 
Fråga om: Har vi marknadsmässiga hyror på 250 kr/kvm, och i så fall vilka 
lokaler gäller det - Krister Bergsten (L) 
Svar: Redovisas till juni sammanträdet. 
 
Fråga om: Krister Nilsson (C) När stammarna på de särskilda boendena ska 
bytas. 
 
Fråga om: Alf Nilsson (S) Avgränsningen mellan Jens Billeskolan s 
parkering ut mot gatan, hur blir det och vad ska göras. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälda frågor är besvarade. 
 

 

 

 


