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§ 30 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, tisdag 2020-05-26, i anslutning till sammanträdet.  
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§ 31 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-05-11.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning.  
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§ 32 Dnr 2020-00006  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Överenskommelse i Tekniska nämnden 2020-05-11. 
Planuppdrag för förskola på fastigheten Elestorp 7:97 Ekeby. 
Covid-19 lägesrapport 
 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 33 Dnr 2020-00007  

Inkomna skrivelser och information 

Sammanfattning 

 - Beslut 202000243 KS § 114, Majoritetsväxling Förslag till val av teknisk 
nämnd med personliga ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 
2.e vice ordförande för innevarande mandatperiod. 
 - Beslut 201900233 KF § 100, Årsredovisning för Bjuvs kommun 2019. 
 - Beslut 202000282 KSAU § 87, Planuppdrag för förskola på fastigheten 
Elestorp 7:97 Ekeby.  
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, februari 
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, mars 
Delegationsbeslut parkeringstillstånd, april 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2020-011 Storgatan i Billesholm, Tidsreglerad parkering. 
1260 2020-012 Släntgatan i Bjuv, Parkeringsförbud. 
1260 2020-013 Askevägen och Olstorpsvägen i Bjuv, 
Hastighetsbegränsning. 
1260 2020-014 Bangatan i Bjuv, Parkeringsförbud. 
1260 2020-015 Västervångsvägen i Billesholm, Parkeringsförbud. 
1260 2020-016 Västervångsvägen i Billesholm, Parkeringsförbud. 
1260 2020-017 Storgatan i Billesholm, Parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd. 
1260-2020-019 Almgatan i Bjuv, Stannaförbud. 
1260 2020-020 Skruvgatan i Billesholm, Parkeringsförbud. 
1260 2020-021 Norra Ringgatan i Bjuv, Stannaförbud. 
1260 2020-022 Ringgatan i Ekeby, Parkering tillåten. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende.  
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§ 36 Dnr 2020-00053  

Tertialrapport 1 

Sammanfattning 

Teknisk nämnd prognostiserar för helår 2020 ett överskott på 1750 KSEK. 
Förutom ekonomiskt resultat redovisas i rapporten även arbetet med 
tekniska nämndens mål, personalredovisning och hur arbetet med 
beslutade investeringar fortlöper.   
 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2020, tekniska nämnden 2020-05-14 
Tjänsteskrivelse 2020-05-14, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
 

Ärendet 
Tekniska nämnden prognostiserar för helåret att hålla sin budget. 
Administrationen prognostiserar för helåret att hålla sin budget. 
Lokalvårdsenheten prognostiserar för helåret ett underskott mot budget med 
45 KSEK. 
Gata/Park (teknisk drift) prognostiserar ett överskott mot budget med 794 
KSEK. 
Fastighetsavdelning prognostiserar ett överskott mot budget med 1000 
KSEK. 
Beträffande investeringsprojekt 2020 prognostiseras det att vi följer budget.  
 

Ajournering 
Ajournering kl.17:25-17.30 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna den 
ekonomiska rapporteringen avseende tertial 1 2020 samt att överlämna 
rapporten till kommunstyrelsen. 
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporteringen 
avseende tertial 1 2020 samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 37 Dnr 2020-00051  

Ordförandebeslut angående kostnadsförslag LSS-
lokaler för lagstadgad verksamhet 

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 
renovering är klar, senast 2020-12-31. 
Projektering för de båda gruppbostäderna Västergatan A och Västergatan B 
är igångsatt och budget finns avsatt för detta enligt erforderliga beslut, dock 
saknas beslut och budget för ersättningslokaler till verksamheterna 
Solstrålen (kortidsvistelse och korttidstillsyn) samt Mini-DC (korttidsvistelse 
och daglig verksamhet).  
 
Projekt 1, en gruppbostad med 5 platser kommer att förhyras av extern part 
om 1,3 miljoner kronor per år på Billesholms Gård 9:19. Beräknad inflyttning 
hösten 2021.  
Projekt 2, en gruppbostad med 6 platser är under projektering på Bjuv 4:4. 
Avsatt budget om 18 miljoner kronor. Beräknad möjlig inflyttning hösten 
2021. 
Projekt 3, Solstrålen (korttidsvistelse och korttidstillsyn) och Mini-DC 
(korttidsvistelse och daglig verksamhet) Saknar beslut för ersättningslokaler.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-18, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Ordförandebeslut angående kostnadsförslag LSS-lokaler för lagstadgat 
verksamhet. VON 2020-00018, 2020-04-27  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att motta samt verkställa 
beställningen från Vård- och omsorg att utreda och lämna förslag på lokaler 
för LSS- verksamhet ”projekt 3” inom befintligt fastighetsbestånd, extern 
förhyrning eller nybyggnation.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att motta samt verkställa beställningen från 
Vård- och omsorg att utreda och lämna förslag på lokaler för LSS- 
verksamhet ”projekt 3” inom befintligt fastighetsbestånd, extern förhyrning 
eller nybyggnation.  
 
 
Beslutet skickas till 
Vård- och Omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 38 Dnr 2020-00025  

Inrättning av ett arbetsutskott på Tekniska nämnden 

Sammanfattning 

På tekniska nämndens sammanträde 2020-01-23 framkom ett förslag från 
Bo Blixt (S) om ett införande av arbetsutskott till tekniska nämnden.  
Beslut togs 2020-02-20 att inrätta ett arbetsutskott. Tekniska förvaltningens 
förvaltningschef fick i uppdrag att redovisa premisserna för inrättning av ett 
arbetsutskott till tekniska nämnden.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-05-15, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Tekniska Förvaltning 
Beslut 202000025 TN § 20, Inrättning av ett arbetsutskott på Tekniska 
nämnden, 2020-02-20 
Förslag nya reglemente Tekniska Nämnden 
 

Ärendet 
För att inrätta ett arbetsutskott krävs det revideringen av tekniska nämndens 
reglemente och KF:s godkännande av revideringen. 
Tekniska nämnden kommer att ha kostnader för ett arbetsutskott som är 
inte budgeterat för 2020. Kostnaden för ett arbetsutskott med 6 ledamöter 
kommer att ligga på ungefär 50 KSEK per årsbasis. Kostnaden togs fram 
med hjälp av kommunsekreterare och HR där vi kollade upp vad liknande 
befintliga arbetsutskott i Vård- och Omsorgsnämnden har för kostnader.  
Till detta kommer den betydligt mer svårbedömda ökade arbetsbelastningen 
för förvaltningen som även denna innebär en kostnadsökning som det inte 
är budgeterat för. Förvaltningschefen gör bedömningen att den kostnaden 
kan ligga på omkring 30 KSEK med hänsyn till arbetstimmar för 
nämndsekreterare, förvaltningschefen och andra tjänstemän från 
förvaltningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden med de framtagna 
premisserna att besluta enligt tekniska nämndens ordförandes förslag  
till beslut att inte införa ett arbetsutskott till tekniska nämnden. 
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar med de framtagna premisserna att besluta 
enligt tekniska nämndens ordförandes förslag till beslut att inte införa ett 
arbetsutskott till tekniska nämnden. 
 
 

Reservation 
Bo Blixt (S) och Alf Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet att ett 
arbetsutskott ej införs i tekniska nämnden. 
./. Skriftlig reservation har lämnats in.     
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse 
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§ 39 Dnr 2020-00052  

Långtidsparkering tunga fordon 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har bekymmer med parkerade tunga fordon som orsakar 
buller, är siktskymmande, kan orsaka trafikfara samt 
framkomlighetsproblem och även hygieniska problem.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-14, Thorsten Olow-Schnaars, förvaltningschef 
tekniska förvaltningen 
 

Ärendet 
Fler klagomål har inkommit från invånare i Bjuvs kommun sedan en längre 
tid om att parkering av tunga fordon orsaker buller och hygieniska problem.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att ge tekniska 
förvaltningens Gata/Park verksamhet i uppdrag att utreda denna 
problematiken i de tre tätorterna i kommunen Bjuv, Billesholm och Ekeby 
och att inkomma med en redogörelse med lösningsförslag. 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningens Gata/Park 
verksamhet i uppdrag att utreda denna problematiken i de tre tätorterna i 
kommunen Bjuv, Billesholm och Ekeby och att inkomma med en 
redogörelse med lösningsförslag. 
 
Beslutet skickas till  
Tekniska förvaltningen Gata/Park enheten 
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§ 40 Dnr 2020-00010  

Anmälda frågor  

Fråga om Mörarpsvägen om det är slutbesiktigat.  
 
Fråga om parkering kring Norra Storgatan, klagomål som inkommit. 
     
 

      
 

      
 

 

 

 


