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§ 11 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  
Bo Blixt (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2021-02-25. 
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§ 12 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-02-11. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information från förvaltningen, 
Covid-19 rapport, 2021-02-18 kort statistik ISF och CKL Bjuv. 
Uppdaterad B21 TN till Stratsys. 
Beslut 202000071 VoO § 16, Information om flytt av kostverksamhetens 
budget. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, januari. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2021-1 Åkerigatan i Bjuv, Tung lastbil och tungt släpfordon, 
stannaförbud. 
1260 2021-2 Östergatan i Bjuv, parkeringsförbud. 
1260 2021-3 Verkstadsgatan i Bjuv, Tung lastbil och tungt släpfordon, 
stannaförbud. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 16 Dnr 2021-00026  

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. 

Sammanfattning 

Förslaget till detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl., i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för samråd. 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 1-6 
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 som ska fungera för att ta omhand dagvatten 
i området.  
Detaljplanen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900). 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-15 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län. 
 

 
Ärendet 
Planförslaget finns tillgänglig i kontaktcenter på kommunhuset, Mejerigatan 
3, 267 25 Bjuv. På kommunens hemsida under pågående detaljplaner 
www.bjuv.se/selleberga samt kommunens bibliotek. Samtliga eventuella 
utredningar som hör till förslaget finns på hemsidan, och kan begäras ut 
skriftligen. Samrådstid: 2021-01-20—2021-02-28   
 

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

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, 
Skåne län, som är tillgänglig för samråd.  
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsförvaltningen 
Diariet  
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§ 17 Dnr 2021-00028  

Medborgarförslag angående hundrastgård/hundhägn 

 

Sammanfattning 

Medborgarförslag hundrastgård/hundhägn inkom till Bjuvs kommun  
2020-12-01. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-16 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Medborgarförslag hundrastgård/hundhägn 
 

 
Ärendet 
Ett medborgarförslag som inkom till Bjuvs kommun 2020-12-01 och som 
skall besvaras av tekniska nämnden.   
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att svara till 
medborgarförslaget att tekniska nämnden är inte den rätta instansen att 
bifalla och besvara medborgarförslaget. Tekniska nämnden äger inte mark 
som kan disponeras till en hundrastgård/hundhägn. Tekniska nämnden har 
inte den kunskap att kunna uttala sig om behovet föreligger att upprätta en 
hundrastgård/hundhägn. Tekniska nämnden föreslår därför 
kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsen förvaltning planeringsavdelning 
uppdrag att utreda om kommunen har mark som kan anvisa till upprättande 
av en hundgård/hundhägn i tätorten Bjuv. Tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsförvaltning uppdraget att utreda 
om det föreligger ett behov att upprätta hundrastgård/hundhägn i tätorten 
Bjuv.  
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Yrkande 
Krister Nilsson (C) tilläggsyrkar att Kommunfullmäktige beslutade  
2020-12-10 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 
Eftersom kommunstyrelsen inte har behandlat ärendet borde egentligen inte 
tekniska nämnden hantera ärendet vid denna tidpunkt. 
 
Håkan Olsson (S) och Bo Blixt (S) yrkar bifall till Krister Nilsson (C) 
tilläggsförslag. 
 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att svara till medborgarförslaget att tekniska 
nämnden är inte den rätta instansen att bifalla och besvara 
medborgarförslaget. Tekniska nämnden äger inte mark som kan disponeras 
till en hundrastgård/hundhägn. Tekniska nämnden har inte den kunskap att 
kunna uttala sig om behovet föreligger att upprätta en 
hundrastgård/hundhägn. Tekniska nämnden föreslår därför 
kommunstyrelsen att ge kommunstyrelsen förvaltning planeringsavdelning 
uppdrag att utreda om kommunen har mark som kan anvisa till upprättande 
av en hundgård/hundhägn i tätorten Bjuv. Tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsförvaltning uppdraget att utreda 
om det föreligger ett behov att upprätta hundrastgård/hundhägn i tätorten 
Bjuv och att Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-10 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Eftersom kommunstyrelsen inte 
har behandlat ärendet borde egentligen inte tekniska nämnden hantera 
ärendet vid denna tidpunkt.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Diariet 
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§ 18 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 

 - Beslut 202100042 KS § 14 Intern kontroll - Plan 2021, 
kommunövergripande och kommunstyrelsens förvaltning. 
 - Tjänsteskrivelse, Intern kontroll - Plan 2021, kommunövergripande och 
kommunstyrelsens förvaltning. 
 - Intern kontroll - Plan 2021 (Bjuvs kommun, Kommunstyrelsen). 
 - Beslut 202000527 KS § 6, Ny avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2021-04-
01. 
 - Beslut 202000360 KS § 5, Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs 
kommun. 
 - Grävbestämmelser Bjuvs kommun. 
 - Anmälda frågor 2021-01-26. 
 
 
 
 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 


