
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 30 augusti 2022 kl 17:00-19:45 

Beslutande Bengt Gottschalk (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (), 1:e vice ordförande 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Matthias Åkesson (M) 
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(distans) 
Lennart Andersson, projektledare teknisk 
drift §§ 87-93 
Carl Granklint Rask, utvecklingsstrateg 
Monica Siggelow, sekreterare 
Mikael Henrysson, ordförande KS  
§§ 87-96 
Johan Elvin, Dekra Industrial AB  
§§ 87-90 
Mats Norberg, NSVA §§ 87-91 
 

 

Justerare Jerry Karlsson (SD) §§ 87-103 

Justeringens plats och tid Verkstadsgatan 1, Bjuv 2022-09-01 
 

Underskrifter 
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§ 87 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  
Jerry Karlsson (SD) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2022-09-01. 
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§ 88 Dnr 2022-00007  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-08-18. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna den föreslagna dagordningen. 
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§ 89 Dnr 2022-00019  

Information - Status Simhallen Billesholm 

Sammanfattning 

Under våren 2022 stängdes simhallen i Billesholm på grund av brister 
gällande bärighet i takkonstruktionen på grund av avsaknaden av fuktspärr i 
simhallen. Sedan dess har utredningar om bassängens täthet och status 
utretts samt undersökning om övriga skolan kan ha påverkats av fukt från 
simhallen.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23, Damir Ibrahimovic, fastighetschef  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen.    

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen.     
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen diariet 
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§ 90 Dnr 2022-00167  

Information - Status Solvallens förskola i Billesholm 

Sammanfattning 

Under sommaren påbörjades en utredning gällande inomhusmiljön på 
Solvallens ur och skur förskola i Billesholm. Mätresultaten som kom 
kommunen till kännedom den 9:e augusti indikerade på ämnet fenantren. 
Det finns i EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen då det är 
persistent, bioackumulerbart och toxiskt, samt att det är mycket 
svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande. Detta innebär att ämnet 
är en långlivad kemikalie som koncentreras i djur och människor och är 
giftigt. Förskolan stängde sin verksamhet den 10:e augusti, sedan dess har 
Fastighetsavdelningen tillsammans med förskoleverksamheten haft 
informationsträff med pedagoger och vårdnadshavare. Samverkan i att hitta 
ersättningslokaler pågår. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23, Damir Ibrahimovic, fastighetschef   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen diariet 
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§ 91 Dnr 2022-00163  

Information - NSVA investeringar och projekt 
uppdatering 

Sammanfattning 

Mats Norberg gruppchef projekt på NSVA redovisar för tekniska nämnden 
Bjuvs kommuns projekt på VA-sidan och status gemensamt reningsverk 
Ekevång för kommunen Bjuv och Åstorp.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-20 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA:s dokument informationsärende – Ekevång, ett gemensamt 
reningsverk för kommunerna Bjuv och Åstorp 
 

Ärendet 
Redovisning status Bjuvs kommuns projekt på VA-sidan samt status 
gemensamt reningsverk Ekevång.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för den 
erhållna informationen.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för den erhållna informationen.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 92 Dnr 2022-00164  

Information - Status Ekeby förskola Pärlugglan 

Sammanfattning 

Slutbesiktning av den nya förskolan i Ekeby äger rum den 9e september. 
Verksamheten beräknas flytta in i dom nya lokalerna därefter. 
Slutredovisning av projektet beräknas kunna ske november 2022.      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23, Damir Ibrahimovic, fastighetschef   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen.     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen.  
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen diariet      
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§ 93 Dnr 2022-00161  

Redogörelse arbete med belysning och entreprenören 

Sammanfattning 

Teknisk Nämnd önskar information om status på gatubelysning, kvalitet hos 
utförare, upphandlingsläge osv. Verksamhetschef Gata/Park och 
Belysningsansvarig närvarar vid augustinämnden för att redogöra för 
frågeställningen i helhet, och hur förvaltningen avser gå framåt med 
kommande upphandling eller drift i egen regi.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23 Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
Bilaga: 2022-08-23 Gatubelysning Status 
 

Ärendet 
Information från Verksamhetschef Gata/Park och Belysningsansvarig. 
 

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

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 94 Dnr 2022-00168  

Information - Status krav på brandskydd på 
äldreboende 

Sammanfattning 

Under våren 2022 genomfördes brandsyn på samtliga särskilda boende i 
kommunen. Ekhaga är det enda boende som har god standard gällande 
brandskydd. Inga åtgärder behöver göras på detta boende.  
Varagården har en del åtgärder som behöver utföras inom en snar framtid 
där den kostnadsbärande problematiken främst är ventilationen samt 
dörrstängare. Komplettering och installation av fläkt i ventilationen behövs 
eftersom brandspjäll mellan lägenheterna saknas. Även dörrstängare 
behöver installeras på varje boenderum. Utöver detta finns det en del 
mindre åtgärder så som låscylindrar på altandörrar samt ett antal dörrar. 
Solhemmet är det boende som har den största problematiken gällande 
brandskyddet. De två punkthusen med totalt 16 antal lägenheter som 
saknar tillgång till minst två av varandra oberoende godkända 
utrymningsvägar. Sedan användningsområdet har ändrats i lokalerna för ett 
antal år sedan saknas ett skäligt brandskydd. Räddningstjänsten beaktar att 
totalt stänga denna del av boendet omgående men har gett kommunen viss 
tidsfrist i samband med att vissa akuta åtgärder genomförs. Detta gäller 
bland annat dörrstängare samt byggnation av nya brandgränser   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Statusutredning gällande Bjuvs kommuns särskilda boende 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen.  

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen.  
 
Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen diariet 
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§ 95 Dnr 2022-00017  

Information - Status åtgärdsplan kostverksamheten  

Sammanfattning 

Enhetschefen för kostverksamheten redogjorde statusen på åtgärdsplan för 
kostverksamheten 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-23 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
teknisk förvaltning 
 
 

Ärendet 
Status arbete med åtgärdsplan för kostverksamheten.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den erhållna 
informationen.   
 
Beslutet skickas till 
Teknisk förvaltnings diariet 
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§ 96 Dnr 2022-00088  

Ekonomisk rapport juli med åtgärdsförslag gällande det 
prognosticerade budgetunderskott utifrån uppdrag från 
ordförande juni 2022 

Sammanfattning 

Utifrån tidigare månadsrapporter samt dialog med ansvariga chefer är 
årsprognosen för tekniska nämnden ett förmodat underskott på ca 3,7 mnkr 
som rör framför allt kostverksamhetens effektiviseringspost.  
Vid senaste tekniska nämndens sammanträde i juni 2022 redovisades en 
ekonomisk rapport som prognosticerade ett budgetunderskott för 2022 på 
3,7 MSEK som rör kostverksamhetens effektiviseringspost.  
Tekniska förvaltning har fått i uppdrag av ordförande för tekniska nämnden 
att redovisa åtgärdsförlag för att hantera det prognosticerade 
budgetunderskott till tekniska nämndens sammanträde i augusti 2022.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-20 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Ekonomisk rapport juli 2022 
E-mail från Pia Trollehjelm ”Budget i balans” med datum 22-06-2022 
Beslut tertialrapport 2021 tekniska nämnden 
Handlingsplan med åtgärdsförslag kostverksamheten 
Tjänsteskrivelse tertialrapport 1 tekniska nämnden 2021 
Tertialrapport 2021 tekniska nämnden 
 
 

Ärendet 
Tekniska nämnden har gått med ett underskott de senaste 2 åren, sen 
kostenheten flyttades över till tekniska förvaltningen.  
Kosten har ett underskott som förklaras med att de har en 
effektiviseringspost på 3,7 mnkr att hämta in under 2022. Sedan maj 2021 
har kostenheten haft ett besparingsuppdrag som redovisats månadsvis för 
nämnden. Dessutom har livsmedelskostnaderna ökat markant vilket inte 
hjälper till i arbetet att minska kostnaderna. Utfallet förklaras med 
periodicitet när det gäller intäkterna från Omsorg i Bjuv AB som faktureras 
kvartalsvis samt ökade kostnader på driften. 
Fastighet och lokalvård har ett underskott som förklaras med att Gate 21 
och Vinnova bidragen inte kommit än, investeringskostnader som inte 
tilldelats sina projektnummer och hamnat på driften, höga driftkostnader 
(bränsle/energi/förbrukningsinventarier/brandskydd) samt periodicitet 
rörandes de externa lokalhyrorna som är fakturerade t.o.m. september. 
Underskottet på administration rör kostnader från bland annat Atea med IT-
inköp som behöver flyttas till investeringar. 
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Prognosen är fortfarande att alla verksamheter inom tekniska förvaltningen 
kommer att ha budget i balans i slutet av året dock med undantag för 
kostverksamheten. 
   

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta följande 
åtgärder som tekniska förvaltning skall verkställa för att komma till rätta med 
det prognosticerade budgetunderskott och att då besluta att godkänna den 
ekonomiska rapporten för juli 2022: 
1. Att införa omedelbart anställningsstopp 
2. Att införa omedelbart inköpsstopp 
3. Att se över i alla verksamheter dess driftkostnader och hitta besparingar 
genom att effektivisera och prioritera verksamheternas uppdrag 
4. Att se över personalsituation i alla verksamheter och identifiera 
personalbesparingar genom uppsägning 
Att äska om ett tilläggsanslag på 3,7 miljoner kronor hos kommunstyrelsen.   
 

 
Yrkande 
Ordförande föreslår tekniska nämnden att besluta följande åtgärder som 
tekniska förvaltningen skall verkställa för att komma till rätta med det 
prognosticerade budgetunderskott och i övrigt att besluta godkänna den 
ekonomiska rapporten för juli 2022: 

1. Att omedelbart införa behovsprövning vid anställning. 
2. Att omedelbart se över verksamheterna och dess driftkostnader för 

att hitta besparingar genom att effektivisera och prioritera 
verksamheternas uppdrag. 

3. Att omedelbart se över personalsituation a alla verksamheter för att 
hitta potentiella personaleffektiviseringar. 

4. Att äska om ett tilläggsanslag på 2 miljoner kronor hos 
kommunstyrelsen. 

 
Eftersom kostenheten omfattas av denna åtgärd, föreslås tidigare 
handlingsplan upphävas i sin helhet för att i stället omfattas av denna 
handlingsplan. 
 
 
Matthias Åkesson (M) yrkar på följande ändringar i förvaltningens förslag: 

• Stryk punkt 1 och punkt 2  

• Behålla punkt 3  

• Se över personalsituationen i alla verksamheter och identifiera 
personaleffektiviseringar samt redovisa antalet anställda per 
personalkategori tillbaka till nämnden. 

• Stryk äskandet i sin helhet. 
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Ajournering 
Sammanträdet ajournerades 19:06-19:16 

 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Matthias 
Åkesson (M) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 

Votering 
Votering begärs och ska genomföras.  
JA=Förvaltningens förslag NEJ=Matthias Åkessons (M) yrkande 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan: 
4 Avstår  
5 NEJ-röster 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ordförandes yrkande och Matthias 
Åkessons (M) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
ordförandes yrkande. 

 
Votering 
Votering begärs och ska genomföras.  
JA=Ordförandes yrkande NEJ=Matthias Åkessons (M) yrkande. 

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

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att följande åtgärder som tekniska förvaltning 
skall verkställa för att komma till rätta med det prognosticerade 
budgetunderskott och att då besluta att godkänna den ekonomiska 
rapporten för juli 2022: 

• Att se över i alla verksamheter dess driftkostnader och hitta 
besparingar genom att effektivisera och prioritera verksamheternas 
uppdrag.  

• Se över personalsituationen i alla verksamheter och identifiera 
personaleffektiviseringar samt redovisa antalet anställda per 
personalkategori tillbaka till nämnden. 
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Reservation 

Pia Trollehjelm (SD), Bengt Gottschalk (SD), Jerry Karlsson (SD),  
Sven-Ingvar Blixt (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande och 
inkommer med skriftlig reservation. 
  

 

     
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning 
Revisionen 
 
 
 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 97 Dnr 2022-00039  

Information - Redovisning nämndens mål, detaljerad 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltning redovisar uppföljning av nämndens mål för juli månad.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-20 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Statistik nämndens mål juni - juli 2022 
 

Ärendet 
Redovisning av nämndens mål.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för den 
redovisade uppföljning av tekniska nämndens mål för juli 2022.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för den redovisade uppföljning av 
tekniska nämndens mål för juli 2022.  
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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§ 98 Dnr 2022-00010  

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, juni 
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, juli 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 99 Dnr 2022-00011  

Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

 - Föreskrift-1260 2022 17-2022-06-03 om hastighetsbegränsning 50 km på 
Franz Daumans väg i Ekeby. 
 - Föreskrift-1260 2022 18-2022-06-17  om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Lärkgatan i Ekeby. 
 - Föreskrift-1260 2022 19-2022-06-22 om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Mejerigatan (på parkeringsplatsen på Skateparken ) i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 20-2022-06-27 om stopplikt på Vagnmakaregatan 
och Norra Vramsvägen i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 21-2022-07-04 om stopplikt på Vagnmakaregatan 
och Norra Vramsvägen i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 22-2022-07-04 om förbud att parkera på Kyrkvägen i 
Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 23-2022-08-03 om parkering 24 tim på 
Järnvägsgatan i Billesholm -Söder. 
 - Föreskrift-1260 2022 24-2022-08-03 om parkering 24 tim på 
Järnvägsgatan i Billesholm - Norr. 
 - Föreskrift-1260 2022 25-2022-08-03 om parkering 30 min på 
Järnvägsgatan i Billesholm - Norr. 
 - Föreskrift-1260 2022 26-2022-08-03 om parkering 10 min på 
Järnvägsgatan i Billesholm. 
 - Föreskrift-1260 2022 27-2022-08-08 om hastighetsbegränsning 30 kmtim 
på Kvarngatan i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 28-2022-08-09 om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Hantverkaregatan (på parkeringsplatsen - Sibylla) i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 29-2022-08-09 om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Mejerigatan (på parkeringsplatsen på Skateparken ) i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 30-2022-08-10 om upphävande av Bjuvs kommuns 
lokala trafikföreskrifter 1260 20160011 om hastighet 30 kmtim på 
Lastaregatan i Ekeby. 
 - Föreskrift-1260 2022 31-2022-08-12 om förbud att parkera på 
Schaktgatan i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 32-2022-08-12 om förbud att parkera på Ågatan i 
Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 33-2022-08-15 om parkeringstillståndet  (tillfälligt) på 
Hotellgatan i Bjuv. 
 - Föreskrift-1260 2022 34-2022-08-15 om parkeringstillståndet  (tillfälligt) på 
Postgatan i Bjuv. 
 
 
 
 

      



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 100 Dnr 2022-00142  

Samråd inför ändring av detaljplan Elestorp 7:86, 
Ekeby, Bjuvs kommun (Bjuvsbostäders tomt i Ekeby) 

Sammanfattning 

Förslag till ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun, 
Skåne län, görs tillgängligt för samråd.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-20 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Samrådsdokument förslag till ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i 
Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för samråd. 
 
 

Ärendet 
Förslag till ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun, 
Skåne län, görs härmed tillgängligt för samråd. Eventuella synpunkter på 
förslaget skall framföras skriftligen till Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 
25 Bjuv eller till bn@bjuv.se senast den 31 augusti 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inga synpunkter på förslaget ändring av detaljplan för Elestorp 
7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län.     
   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inga synpunkter på 
förslaget ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun, 
Skåne län. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltningen      
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 101 Dnr 2022-00156  

Dataskyddsombud för tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område.  
 
Den personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.  
 
Kommunjurist Aulona Vejsa har tidigare varit kommunens 
dataskyddsombud. Hon återgår i arbete den 1 september 2022 efter 
avslutad tjänstledighet. Under tjänstledigheten har vikarierande 
kommunjurist Melinda Höglind tillfälligt fungerat som dataskyddsombud för 
kommunens nämnder. Aulona Vejsa föreslås nu åter som 
dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-08-20 Thorsten Olow Schnaars 
 

Ärendet 
Beslut om nytt dataskyddsombud för tekniska nämnden.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att entlediga 
Melinda Höglind från uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse 
kommunjurist Aulona Vejsa att vara dataskyddsombud för tekniska 
nämnden från och med 2022-09-01.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att entlediga Melinda Höglind från uppdraget 
som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Aulona Vejsa att vara 
dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med 2022-09-01.   
 
Beslutet skickas till 
Dataskyddsombud 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Diariet 
 
 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 102 Dnr 2022-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 

 - Beslut 202200237 KS § 86, Införande av elektronisk signering av protokoll 
från styrelse-, nämnds och fullmäktiges sammanträden i Bjuvs kommun. 
 - KF 220620 voteringsdetaljer, Införande av elektronisk signering av 
protokoll från styrelse-, nämnds och fullmäktiges sammanträden i Bjuvs 
kommun. 
 - Beslut 202200291 KS § 91, Avsägelse från Adam Brorsson (M) gällande 
uppdragen som ledamot i byggnadsnämnden och tekniska nämnden och 
ersättare i kommunstyrelsen samt nya val. 
 - Beslut 202200236 KS § 85, Omprioriterings- och tilläggsbeslut - Prognos 
1, Bjuv (NSVA AB). 
 - Beslut 202100541 KS § 83, Riktlinjer och taxa för upplåtelse av allmän 
platsmark Bjuvs kommun. 
 - Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentligmark. 
 - Taxa för upplåtande av offentlig mark. 
 - KS 2022-00318, Granskning av månadsbokslut tertial 1 med prognos. 
 - Missiv Granskning T1 och prognos 2022 slutlig. 
 - Beslut 202200303 KS § 87, Budgetskrivelser nämnder 2023. 
 
 
 
 

      

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (23) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 103 Dnr 2022-00013  

Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Svar på anmälda frågor, Tekniska nämnden ställda på juni sammanträdet.  
 
Fråga om: Alf Nilsson (S) Avgränsningen mellan Jens Billeskolans parkering 
ut mot gatan, hur blir det och vad ska göras. 
Svar: Planteringen var sommarblommor och har rensats bort, inga nya 
planer på hur de nya planteringarna ska se ut. 
 
Frågor ställda på tekniska nämnden augusti sammanträde. 
 
 - Fråga om: Valaffischering på andra platser än vad som beslutats, vad 
säger reglementet. Krister Nilsson (C)  
 - Fråga om: Villagatan farthinder. Niklas Svalö (S)  
 - Fråga om: Nya farthinder vid parken i Billesholm vid busshållplatsen, på 
vilken grund togs detta. Lars Alm (S) 
 - Fråga om: Borttagen lekplats, Ängsgatan i Billesholm. Lars Alm (S) 
- Fråga om: Vad är den totala kostnaden för skadegörelsen på Biblioteket i 
Ekeby. Matthias Åkesson (M) 
 
 - Övriga frågor: Återställning av fibergrävning i vår kommun. Bjuda in 
fiberbolaget till septembers möte i tekniska nämnden, och att bolaget får 
redogöra för sin plan när det gäller återställning av fibergrävningen. Vi vill ha 
ett slutdatum för all återställning av fibergrävning om det blir hösten 2022 
eller under 2023?  
Tacksam för svar 
Matthias Åkesson (M) och Jörgen Johnsson (M), Moderaterna Bjuv, daterat 
220830 
 
 
 

      

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälda frågor är besvarade. 
 

 

 

 


