
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (13) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  
 

Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, tisdagen den 27 april 2021 kl 17:00-18:55 

Beslutande 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Börje Sjöstrand (SD) §§ 32-39 
Jerry Karlsson (SD) 
Sven-Ingvar Blixt (), 1:e vice ordförande 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Niels Madsen (M) §§ 32-38 
 
Adam Brorsson § 39 
Bengt Gottschalk § 39 

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

Ersättare Bengt Gottschalk (SD) §§ 32-39 
Jörgen Johnsson (M) 
Adam Brorsson (M) §§ 32-39 

Krister Bergsten (L) 
Lars Alm (S) 

Övriga närvarande Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Joachim Löwenberg, enhetschef 
gata/park 
Lennart Andersson, tf verksamhetschef 
gata/park 
Rickard Gustafsson, kostchef 
Per Sandell, controller 
Monica Siggelow,sekreterare 
 

 

Justerare Sven-Ingvar Blixt (-) §§ 32-40 

Justeringens plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, 2021-04-27, i anslutning till sammanträdet 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 32-40 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Sven-Ingvar Blixt (-) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Anslaget är uppsatt  2021-04-29–2021-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1 Bjuv 
 

Underskrift 
 

 Monica Siggelow 
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§ 32 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  
Sven-Ingvar Blixt (-) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2021-04-27, i anslutning till sammanträdet. 
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§ 33 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-04-15. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

 - Status samarbete AB Bjuvsbostäder och tekniska förvaltningen - 
förvaltningschef Thorsten Olow Schnaars 
 - Brandskydd Almliden – verksamhetschef fastighet Damir Ibrahimovic 
 - Presentation av vår nya Gata/Park enhetschef för drift- och underhåll 
Joachim Löwenberg 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, mars. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2021-6 parkeringsförbud på parkeringsplatsen vid Bangatan i Bjuv. 
1260 2021-7 Kristinetorpsvägen i Bjuv tung lastbil och tungt släpfordon, 
parkering tillåtet. 
1260 2021-9 - 2021-04-16 om förbud att stanna eller parkera. 
1260 2021-11 - 2021-04-20 om förbud (tillfälligt) att stanna eller parkera. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 37 Dnr 2021-00071  

Förslag Nya reglemente tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Ett nytt förslag till nytt reglemente till tekniska nämnden har tagits fram. 
Reglementet är betydligt kortare än det nuvarande, vilket förklaras av att 
alla bestämmelser som har med nämndens beslutsfattande och 
arbetsformer att göra finns i det kommunövergripande reglementet där de 
gemensamma reglerna för styrelse och nämnder är samlade. Förslaget 
knyter också an till den form som det är tänkt att de nya reglementena ska 
ha.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Tekniska nämnden förslag till nya reglemente 
 

Ärendet 
Förslag på nya reglemente har även lämnats till byggnadsförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Alla 
följer samma princip och utseende.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå för 
kommunfullmäktige att det nya reglementet för tekniska nämnden ska 
antas.  
 

Ajournering 
Ajournering 17:29-17:37 
 
 

Yrkande 
Håkan Olsson (S) yrkar Nya reglemente tekniska nämnden sid 3 punkt 11 
Yrkar härmed att ansvaret för elförsörjningen förtydligas för att minimera 
missförståndet mellan elverket och kommunens ansvarsområden. 
 
Niels Maden (M) yrkar avslag till Håkan Olsson (S) yrkande  
 
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till sitt eget yrkande 
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på Håkan Olsson (S) yrkande och Niels 
Madsen (M) avslag och finner att Niels Madsen (M) avslagsyrkande bifalls. 

 
Votering 
Votering begärd och ska genomföras. 
 
JA= Niels Madsen (M) avslagsyrkande 
NEJ= Håkan Olsson (S) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 
5 JA-röster 4 NEJ röster 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att det nya 
reglementet för tekniska nämnden ska antas. 
 

Reservation 
Håkan Olsson (S) reserverar sig till fördel för sitt eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 38 Dnr 2021-00072  

Förslag Ny Delegationsordning tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Som en följd av de nya grävbestämmelserna som gäller från och med 1 
mars 2021 i Bjuvs kommun behöver tekniska nämndens delegationsordning 
revideras/kompletteras. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Delegationsordning tekniska nämnden 
 

Ärendet 
I grävbestämmelserna nämns beslut om grävtillstånd, beslut om att återkalla 
grävtillstånd, att kommunen kan komma att polisanmäla sökande om 
grävning i allmän platsmark påbörjas innan avtal har upprättats, respektive 
att kommunen kan kräva vite. Förvaltningen föreslår för nämnden vem som 
ska ha delegation. Gällande grävbestämmelserna skall delegation beslutas 
till en tjänsteman på verksamheten Gata/Park.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna och besluta 
tekniska nämndens delegationsordning enligt förslag.   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna och besluta tekniska nämndens 
delegationsordning enligt förslag.   
  
Beslutet skickas till  
Tekniska nämndens diarie 
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§ 39 Dnr 2021-00081  

Hyresavtal LSS projekt 3 - Brogårda  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2018-03-22 att föreslå 
Kommunstyrelsen att säga upp kontraktet med Bjuvsbostäder AB gällande 
Västergatan 19 A – C i Billesholm. Bakgrund till beslutet är att lokalerna inte 
är ändamålsenliga och inte uppfyller de olika lagkrav som ställs på 
verksamheterna.  
            Västergård – Daglig verksamhet 
            Gruppbostad Västergatan A och Västergatan B (10 platser) 
            Solstrålen – Korttidsvistelse och korttidstillsyn 
            Mini-DC – Korttidsvistelse och Daglig verksamhet 
Hyresavtalet för hela fastigheten är uppsagt till 2021-12-31 och 
ersättningslokaler behöver stå klara till dess.  
Västergårds dagliga verksamhet kommer att flyttas över till Kyrkskolan då 
renoveringen är klar 
Projektering för de båda gruppbostäderna Västergatan A och Västergatan B 
är igångsatt och budget finns avsatt för detta enligt erforderliga beslut. 
Bjuvs kommun har tillsammans med Hemsö inlett avtal och förhandling om 
förhyrning till verksamheterna Solstrålen (kortidsvistelse och korttidstillsyn) 
samt Mini-DC (korttidsvistelse och daglig verksamhet).  
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen har varit i dialog och 
förhandling med Hemsö gällande hyresavtal och gränsdragning. Tekniska 
förvaltningen bedömer att förslaget till hyresavtal uppfyller verksamheternas 
behov. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-20, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Hyresavtal samt bilagor  
 

 
Ajournering 
Ajournering 17:48 – 18:04    

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige godkänna hyresavtalet med Hemsö AB 
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Ajournering 
Ajournering 18:24-18:35 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (c) Yrkar beslutet ska läggas till Vård- och 
Omsorgsnämnden för yttrande. 
Ordförande yrkar avslag på Krister Nilsson (C) yrkande  
 
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Krister Nilsson (C) yrkande och 
ordförandes avslagsyrkande och finner att Krister Nilsson (C)  
yrkande avslås. 
 
Votering 
Votering begärd och ska genomföras 
 
JA=Avslag  
NEJ=Yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan: 
5 JA-röster 4 NEJ-röster  
 
 
Deltar ej i beslut 
Bo Blixt (S) 
Håkan Olsson (S) 
Krister Nilsson (C) 
Alf Nilsson (S) 
Meddelar att dom ej deltar i beslutet   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
hyresavtalet med Hemsö AB.  
 

Reservation 
Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.    
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§ 40 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Covid 19 statistik tekniska förvaltningen 26 april 2021. 
 

      
 

      
 

 

 

 


