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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, tisdagen den 26 oktober 2021 kl 17:00-18:55 

Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
 
 

Bengt Gottschalk (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Adam Brorsson (M) 
 
Bengt Stensson (SD) för Sven-Ingvar 
Blixt (-) 1:e vice ordförande 
Krister Bergsten (L) för Krister  
Nilsson (C) 
 
 

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

Ersättare Poul Erik Berntsen (SD) 
Ronnie Andersson (SD) 
 

Jörgen Johnsson (M) 
Lars Karlsson (S) 
Lars Alm (S) 
 

Övriga närvarande 
 
 

Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef tekniska förvaltningen 
Damir Ibrahimovic, fastighetschef  
§§ 82-87 
Linus Arbin Borsiin, gata/park chef  
§§ 82-84 
Rikard Gustafsson, kostchef §§ 82-84 
Monica Siggelow, sekreterare 
 

 

Justerare Jerry Karlsson (SD) §§ 82-90 

Justeringens plats och tid Verkstadsgatan 1 Bjuv, 2021-10-28 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 82-90 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Jerry Karlsson (SD) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-26 

Anslaget är uppsatt  2021-11-01 – 2021-11-22  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1, Bjuv 
 

Underskrift 
 

 Monica Siggelow 
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§ 82 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  
Jerry Karlsson (SD) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2021-10-28. 
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§ 83 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-10-14. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information från förvaltningen: 
  
Status åtgärdsplan kostverksamheten, enhetschef kostenheten Rikard 
Gustafsson 
 
Gestaltning Södra Storgatan - för granskning. Beslut i november efter 
granskning, verksamhetschef gata Linus Arbin Borsiin 
 - 211012 Gestaltningsprogram Södra storgatan rev 1. 
 - 211012 Illustrationsplan poster A2 web. 
 - 211012 Sektioner poster A2 web. 
 - 211012 Visualisering Södra Storgatan poster A2 web. 
 - 211013 Södra Storgatan poster A2 tryck. 
 
Ekonomirapport för september 2021, förvaltningschef Thorsten Olow 
Schnaars 
 
Avslut på Kyrkskolan projekt 201, förvaltningschef Thorsten Olow Schnaars 
 
Status arbete med energieffektivisering, verksamhetschef fastighet  
Damir Ibrahimovic 
 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut Parkeringstillstånd, september. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

 - Föreskrift 1260 2021 31 2021-19-16, om förbud mot infart på Ängsgatan 
och Bäckstigen i Billesholm. 
 - Föreskrift 1260 2021 32 2021-09-16, om enkelriktad trafik på Bäckstigen i 
Billesholm. 
 - Föreskrift 1260 2021 35 2021-09-27, om parkering på Vallmogatan. 
 - Föreskrift 1260 2021 36 2021-09-27, om parkering på Violgatan. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende och med tillägg att orterna ska redogöras vid 
föreskrifterna. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (12) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 87 Dnr 2021-00170  

Delegationsärende: Ordförandebeslut angående 
belysningsprojekt på Norrlyckans idrottsanläggning 

Sammanfattning 

Billesholms IK har för avsikt att investera i ny belysning på Norrlyckans 
idrottsplats. Detta i syfte att locka fler medlemmar samt utveckla sin 
verksamhet. Föreningen kommer finansiera investeringen på egen hand 
med hjälp av sponsorer och bidragsgivare. Upphandling och projektering är 
färdig. Billesholms IK inväntar i dagsläget ett godkännande från Tekniska 
förvaltningens om investering på kommunens anläggning.  
I dagsläget finns ett nyttjanderättsavtal tecknat mellan föreningen samt 
Kultur och fritid i Bjuvs kommun.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Damir Ibrahimovic, 2021-10-18 
Bilagda underlag från Billesholms IK 
Ordförandebeslut angående belysningsprojekt på Norrlyckans 
idrottsanläggning, TN 2021-09-21 
Protokollsutdrag 2021-09-28 § 74 Belysningsprojekt på Norrlyckans 
idrottsanläggning.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta godkänna 
investering angående belysningsprojekt på kommunens anläggning av 
Billesholms IK, Norrlyckans idrottsanläggning.    
  
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna investering angående 
belysningsprojekt på kommunens anläggning av Billesholms IK, Norrlyckans 
idrottsanläggning.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 88 Dnr 2021-00177  

Revisionen: Granskning av målstyrningen 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen.  
Vikten av en ändamålsenlig målstyrningsprocess gäller inte bara 
planeringen och upprättandet av budget, utan i lika stor utsträckning kontroll 
och stöd i följsamheten. Centralt för målstyrning är mål som är tidsatta och 
mätbara som kan följas upp löpande.  
EY sammanfattande bedömning är att kommunens målarbete inte är särskilt 
styrande för kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Istället 
fungerar målarbetet som ett medel för kommunstyrelsen och nämnderna att 
redovisa resultat för deras verksamheter. Vi grundar vår bedömning på att 
det vid årsredovisningen för 2020 fanns 21 nämndmål som inte var 
uppfyllda men det finns endast ett exempel på en åtgärd som infördes till 
följd av avvikelse i måluppfyllelsen. Sammantaget kan det finnas skäl att 
utvärdera om kommunens målstyrning når upp till sitt syfte i enlighet med 
den fastställda styrmodellen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-18 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
tekniska förvaltning 
Missiv granskning av målstyrningen 
Revisionsrapport EY ”Bjuvs kommun - Granskning av målstyrning” 
 

 
Ärendet 
Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de 
rekommendationer som lämnas. Revisorernas rekommenderar nämnden att 
se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet med 
styrmodellen. Även antalet mål och indikatorer bör se över.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att skicka 
följande svar till revisorerna:  
Tekniska förvaltning har inledd sedan början året 2021 arbete med att se 
över antalet mål och indikatorer vilket ledde till ett mindre antal mål och 
indikatorer att följa upp redan under 2021. Det arbete kommer att fortsätta 
under 2022 i enlighet med styrmodellen och enligt förslag till process nedan.  
 

Yrkande 
Alf Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att skicka följande svar till revisorerna:  
Tekniska förvaltning har inledd sedan början året 2021 arbete med att se 
över antalet mål och indikatorer vilket ledde till ett mindre antal mål och 
indikatorer att följa upp redan under 2021. Det arbete kommer att fortsätta 
under 2022 i enlighet med styrmodellen och enligt förslag till process nedan.    
 
Beslutet skickas till 
Bjuvs kommuns revisorer 
Kommunstyrelsen 
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§ 89 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 

 - Beslut 202100364 KS § 131, Redogörelse av uppdrag i 2019; Utredning 
av  
förutsättningarna för en gemensam organisation för drift, skötsel och 
underhåll av kommunens samlade fastighetsbestånd, med AB 
Bjuvsbostäder. 
 - Beslut 202100401 KS § 138, Val av ersättare i tekniska nämnden (S). 
 
 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
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§ 90 Dnr 2021-00008  

Övriga anmälda frågor  

Fråga om: Skyltningen vid Järnvägsgatan i Billesholm - Håkan Olsson (S) 
 
Fråga om: Hastighetsdämpande åtgärder på Gunnarstorpsvägen, riktlinjer 
och trafikpolicy – Bo Blixt (S) 
Svar på mötet: Ordförande informerade nämnden om att hon gett 
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram trafikpolicy och riktlinjer för 
hastighetsdämpande åtgärder. 
 
 
Fråga om: Tillstånd för hastighetsdämpande åtgärder –  
Krister Bergsten (L) 
 
Fråga om: Flervägsstopp – Krister Bergsten (L) 
Svar på mötet: Trafiksäkerhetsdämpande åtgärd som uppskattas av 
närboende. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

      
 

 

 

 


