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§ 19 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  
Håkan Olsson (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2021-03-25. 
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§ 20 Dnr 2021-00003  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2021-03-11. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Håkan Olsson (S) vill lägga ett initiativärende till dagordningen. 
 
Ordförande föreslår att initiativärendet, Initiativärende: angående 
Kostenhetens leverans av mat till våra Särskilda boenden läggs som ärende 
12 på dagordningen. 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen 
med ordförandes förslag på tillägg av initiativärendet. 
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§ 21 Dnr 2021-00004  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information från förvaltningen. 
 - Samarbete AB Bjuvsbostäder och tekniska förvaltning.  
 
Ajournering 17.30-17.35 
 
 - Ekonomisk rapport februari 2021 tekniska nämnden.  
 - Ekonomisk rapport Bjuv 2102. 
 - Månadsrapport Bjuv februari 2021. 
 - Sammanställning produktion 2021 februari. 
 - NSVA miljöredovisning 202102. 
 
 
 
 
 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, februari. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2021-4 Bygatan i Bjuv, Stopplikt. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 24 Dnr 2021-00047  

Årsredovisning 2020, tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Årsredovisning för tekniska nämnden 2020 har sammanställts enligt 
anvisningar från kommunstyrelsen, varvid måluppfyllelse samt viktiga 
händelser under året redovisas.   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 Thorsten Olow Schnaars 
Årsredovisning 2020 tekniska nämnden 
 

Ärendet 
Tekniska nämndens årsredovisning för 2020 med verksamheter: 
* Fastighetsavdelning 
* Gata/Park enheten 
* Lokalvårdsenheten 
* Driftadministration   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
årsredovisning för 2020 samt att överlämna årsredovisningen 2020 till 
kommunstyrelsen.        
 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2020 samt att 
överlämna årsredovisningen 2020 till kommunstyrelsen.        
    
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 25 Dnr 2021-00048  

Årsredovisning 2020, NSVA 

Sammanfattning 

NSVA översänder verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, 
miljöberättelse, vattenstatistik samt utfallsbrygga för Bjuvs kommun för 
2020. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Thorsten Olow Schnaars 
Årsrapporter NSVA Bjuv   
 

Ärendet 
Årsrapporter för Bjuvs kommun 2020   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
NSVA:s årsrapporter för Bjuvs kommun för 2020 och att skicka dessa vidare 
till kommunstyrelsen.     
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna NSVA:s årsrapporter för Bjuvs 
kommun för 2020 och att skicka dessa vidare till kommunstyrelsen.     
            
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 26 Dnr 2021-00044  

Internkontroll - Uppföljning 2020  

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 
en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern 
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att se till att denna 
utvärderas och utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska 
kommunövergripande anvisningar och regler följas. 
Tekniska nämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 Thorsten Olow Schnaars 
Internkontroll – Uppföljning 2020 tekniska nämnden 
 

Ärendet 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en:  
* Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
* Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
God efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att med 
godkännande översända rapporten ”Internkontroll – Uppföljning 2020 
tekniska nämnden” till kommunstyrelsen.   
 

Yrkande 
Alf Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att med godkännande översända rapporten 
”Internkontroll – Uppföljning 2020 tekniska nämnden” till kommunstyrelsen.   
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2021-00045  

Internkontroll - Plan 2021 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 
en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern 
kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att se till att denna 
utvärderas och utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska 
kommunövergripande anvisningar och regler följas. 
Tekniska nämnden har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde.    
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 Thorsten Olow Schnaars 
Internkontroll – Plan 2021 tekniska nämnden     
 

Ärendet 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
* Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
* Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
God efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera     
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att anta 
”Internkontroll – Plan 2021 tekniska nämnden”.   
 

Yrkande 
Alf Nilsson (S) och Niels Madsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta ”Internkontroll – Plan 2021 tekniska 
nämnden”.   
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2021-00021  

Detaljplan för Brogårda 8:7 och del av 8:36 - 
granskning 

Sammanfattning 

Förslag till ny detaljplan för BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i Bjuv i Bjuvs 
kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en LSS-verksamhet med daglig 
verksamhet och korttidsboende. Detaljplanen drivs med standardförfarande 
enligt PBL (2010:900).   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-15 Thorsten Olow Schnaars 
Detaljplan för BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i Bjuv, Bjuvs kommun, 
Skåne län     
 

Ärendet 
Planförslaget finns tillgänglig på kommunens hemsida under pågående 
detaljplaner www.bjuv.se/detaljplaner. Handlingarna kan begäras ut genom 
att kontakta Kontaktcenter på 042-458 50 00. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande granskning av detaljplan för 
BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län.      
 

Yrkande 
Niels Madsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande granskning av detaljplan för BROGÅRDA 8:7 och del av 8:36 i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län.      
 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltningen 
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§ 29 Dnr 2021-00043  

Samråd - Upphävande av detaljplaner för del av Vrams 
Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv 

Sammanfattning 

Förslag till upphävande av detaljplaner för del av Vrams Gunnarstorp 2:8  
m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för samråd. 
Syftet är att upphäva gällande men ej genomförda delar av detaljplaner för 
att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig utveckling av området i 
enlighet med beviljat planbesked. För att tydliggöra och underlätta den 
planprocess som planbeskedet beskriver samt för att skapa förutsättningar 
för en ändamålsenlig utveckling av området är det nödvändigt att upphäva 
delar av de ogenomförda planerna. Detaljplanen drivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900)   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 Thorsten Olow Schnaars 
Samrådshandlingar - Upphävande av detaljplaner för del av  
Vrams Gunnarstorp 2:8 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län  
 

Ärendet 
Samrådstid: 2021-02-25—2021-03-31 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra och att beslutet skickas till 
byggnadsförvaltningen.   
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra och att 
beslutet skickas till byggnadsförvaltningen.   
  
Beslutet skickas till 
Byggnadsförvaltningen 
 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2021-00059  

Initiativärende - Angående Kostenhetens leverans av 
mat till våra Särskilda Boenden  

 

Sammanfattning 

Håkan Olsson (S) har på sammanträdet lagt följande initiativärende. 
 
Det har kommit till min kännedom att förändringar skett avseende maten på 
våra Särskilda Boenden. Man kan inte längre välja bort olika rätter, 
ingredienser mm utan läkarintyg och detta anser jag vara helt förkastligt. 
 
De personer som bor på våra Särskilda Boenden är inte omyndigförklarade. 
Vuxna människor i sina egna hem ska naturligtvis inte tvingas att äta något 
man inte tycker om och detta utan läkarintyg. Bor man på ett Särskilt 
Boende har man inte möjligheten att välja att äta någon annanstans.  
 
Boendens önskemål om vilken mat man absolut inte önskar att äta ska 
uppfyllas så långt det bara är möjligt. Har man i hela sitt liv exempelvis inte 
ätit bruna bönor för att man inte tycker om det, så ska man inte tvingas att 
göra det bara för att man bor på ett Särskilt Boende. Man ska inte heller 
behöva lämna in ett läkarintyg på att man inte vill ha exempelvis bruna 
bönor. 
 
Jag vill med detta Initiativärende få en utredning och redovisning om 
förändringar skett, eventuella skillnader i matleveransen till de olika 
Särskilda Boendena och en redovisning av nu gällande avtal mellan 
Kostenheten och Vård och Omsorg/Särskilda Boendena. 
 
 
Jag yrkar därför: 
 
- Att initiativärendet skickas för beredning och tas upp på 
nästkommande nämndsmöte, 
- Att redovisning görs på nästkommande nämndsmöte 
avseende följande frågor;  
Har det skett några förändringar i Kostenhetens hantering av leveransen av 
mat till kommunens Särskilda Boenden den senaste tiden? 
Har Kostenheten ställt några nya krav gentemot Vård och Omsorg, 
exempelvis önskemål om annan kost enbart vid uppvisande av läkarintyg? 
Finns det några skillnader i Kostenhetens möjlighet till leverans beroende av 
vilket Särskilt Boende det gäller? 
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- Att redovisning görs på nästkommande nämndsmöte 
avseende det avtal som finns mellan Kostenheten och Vård och 
Omsorg/Särskilda Boenden gällande matleverans.  
 

Ajournering 
Ajournering 18.19-18:35. Punkten ajournerades innan behandling av 
ärendet påbörjats på grund av inläsning av initiativärendet krävdes. 
 
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende - Angående Kostenhetens leverans av mat till våra Särskilda 
Boenden, daterad 2021-03-23 Håkan Olsson (S). 
 
Kostchefen svarar att det krävs inget läkarintyg för att få individuellt 
anpassade måltider på våra särskilda boenden och det hela grundar sig i ett 
missförstånd. Kostenheten har tillsammans med äldreomsorgen sett över 
mat och måltider på våra särskilda boenden så att leverans stämmer 
överens med beställning och budget. Alternativa rätter finns då det serveras 
speciella maträtter, för övrigt ligger Måltidsriktlinjerna till grund för att alla 
boende ska bli tillgodosedda. 
 
 
 

Yrkande 
Ordföranden yrkar att initiativärendet ska avslås med motiveringen om att 
anse initiativärendet vara besvarat. 
Börje Sjöstrand (SD), Jerry Karlsson (SD) och Niels Madsen (M) yrkar 
avslag till initiativärendet.  
  
Håkan Olsson (S) yrkar bifall till eget initiativärende 
Alf Nilsson (S), Lars Alm (S) yrkar bifall till Håkan Olsson (S) initiativärende. 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt avslagsyrkande om att anse 
initiativärendet besvarad och Håkan Olssons (S) yrkande och finner att 
initiativärendet ska avslås. 
 

Votering 
Votering begärs och ska genomföras 
JA=Ordförandes avslagsyrkande om att initiativärendet ska anses besvarad 
NEJ=Håkan Olsson (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan  
JA=5 
NEJ=4   
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Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå ärendet med motiveringen att 
initiativärendet ska anses besvarad.  
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§ 31 Dnr 2021-00007  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Beslut 202100063 KS § 32, Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 
2021-2025. 
Tjänsteskrivelse, Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2021-2025. 
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025. 
Beslut 202100086 KS § 25, Uppföljning intern kontroll 2020 
kommunstyrelsen. 
Tjänsteskrivelse, intern kontroll - Uppföljning 2020 kommunstyrelsen. 
Intern kontroll - Uppföljning 2020 Kommunstyrelsen. 
Beslut 202000072 VON § 22, Information om flytt av Kostverksamhetens 
budget från Vård- och omsorgsförvaltningen till Tekniska förvaltningen. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 


