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§ 149 Dnr 2022-00006  

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.  
Omedelbar justering 2022-12-20, digital signering. 
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§ 150 Dnr 2022-00007  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-12-08. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna den föreslagna dagordningen. 
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§ 151 Dnr 2022-00209  

Avfallstaxa 2023 Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 
prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 
samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna. En 
del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala 
avfallshanteringen och revidera avfallstaxan. Avfallstaxan ska styra mot den 
regionala avfallsplanen och de nationella miljömålen samt stimulera 
återanvändning och återvinning. Avgifterna för den kommunala 
renhållningen beräknas utifrån den kommunala självkostnadsprincipen, 
kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna från 
renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna.  
I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 
kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 
abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är 
främst ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt 
indexreglering.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-12 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
PM – Förslag till ny avfallstaxa i Bjuv från 1 april 2023 
Beslutsunderlag 2022-10-06 Bjuvs kommun Avfallstaxa 2023 
 

Ärendet 
Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 
miljöstyrning. Vid årsskiftet 21/22 var Bjuvs renhållningskollektivs totala 
ekonomi i balans med ett ackumulerat resultat på +0,682 Mkr. Plusresultatet 
måste på sikt stärkas inför uppstarten av en ny entreprenad hösten 2023 då 
insamlingssystemet vid villor och fritidshus ska uppgraderas samtidigt som 
samtliga kärl ska förses med taggar för bättre kontroll över tömningarna. Till 
detta kommer de osäkerhetsfaktorer som finns på kostnadssidan framöver.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande den aviserade nya avfallstaxan för 
Bjuvs kommun 2023 och att lämna avfallstaxan för Bjuvs kommun 2023 till 
kommunfullmäktige till beslut.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande den aviserade nya avfallstaxan för Bjuvs kommun 2023 och att 
lämna avfallstaxan för Bjuvs kommun 2023 till kommunfullmäktige till beslut.    
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 152 Dnr 2022-00017  

Information - Status åtgärdsplan kostverksamheten  

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogjorde för tekniska nämnden status gällande de 
beslutade åtgärderna för att komma till rätta med det prognosticerade 
budgetunderskott för kostverksamheten.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-12 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Redovisning status åtgärdsplan effektivisering kostverksamheten 
 

Ärendet 
Information om status på de fyra beslutade åtgärder gällande effektivisering 
av kostverksamheten.   
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna redovisningen av status åtgärdsplan 
effektivisering kostverksamheten.       
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för den erhållna redovisningen av 
status åtgärdsplan effektivisering kostverksamheten.       

 
Beslutet ska skickas till 
Diariet 
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§ 153 Dnr 2022-00039  

Information - Redovisning nämndens mål 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisade för tekniska nämnden utfallet av nämndens 
mål för november 2022.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-12 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Målrapport 
 

Ärendet 
Redovisning utfallet av tekniska nämndens mål för november 2022. 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den erhållna informationen gällande redovisning av 
nämndens mål för november 2022.      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för den erhållna informationen 
gällande redovisning av nämndens mål för november 2022.       
 

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
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§ 154 Dnr 2022-00164  

Slutredovisning av pärlugglans förskola i Ekeby 

Sammanfattning 

Behov av ny förskola i Ekeby har uppstått i samband med behovet av att 
trygga barnomsorgen samt arbetsmiljöperspektiv i orten. Detta fram för allt i 
samband med nerläggning av Valleberga förskolan i Ekeby, förskole 
utredningen samt plan-program (2015). Förskolan driftsattes i september 
och invigdes i december 2022. Förskolan består av 7 avdelningar eller ca 
140 barn.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Slutredovisning av Pärlugglans förskola 
Slutlig hyresberäkning för Pärlugglans förskola 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att besluta om 
godkännandet av slutredovisning och underlag för slutlig hyresberäkning av 
Pärlugglans förskola i Ekeby.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna slutredovisningen och underlaget 
för slutlig hyresberäkning av Pärlugglans förskola i Ekeby.    
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 155 Dnr 2022-00010  

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) november 2022 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärenden 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 156 Dnr 2022-00011  

Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

Lokala trafikföreskrifter (LTF) november 2022 
 
Föreskrift-1260 2022 43-2022-11-14 om förbud att parkera på Rundelsgatan 
i vändplatsen, Ekeby 
Föreskrift-1260 2022 44-2022-11-18 om förbud att parkera på 
Björnbärsgatan i vändplatsen, Bjuv 
Föreskrift-1260 2022 45-2022-11-24 om förbud att parkera på Lilla 
klockgatan, Bjuv 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar tacka för informationen om godkända 
delegationsärenden 
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§ 157 Dnr 2022-00250  

Omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA budget 2023 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Förslag från NSVA gällande en ny investeringsbudget med omprioritering- 
och tilläggsbeslut 2023 för Bjuvs kommun.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Budget 2023 VA investeringar Bjuv 
Omprioriterings- och tilläggsbeslut – budget 2023 – Bjuv 
Likviditetsbudget översikt 2023 - Bjuv  
 

Ärendet 
NSVA presenterar förslag på investeringsbudget för nästkommande år i sin 
affärsplan. Sedan affärsplanen stängs på vårkanten och många av 
kommunerna beslutar om budgeten till dess att det nya året börjar, hinner 
det hända en del. I NSVA:s interna budgetarbete under hösten resurs-sätter 
NSVA de flesta av sina projekt, vilket kan ge NSVA mer detaljerad kunskap 
om kostnaden. Andra förutsättningar kan också förändras. I samband med 
NSVA:s budgetarbete, tar NSVA därför fram en ny, justerad 
investeringsbudget. Eventuella avvikelser behöver beslutas av kommunen 
antingen som en omprioritering eller i enstaka fall ett tilläggsbeslut.  
Åtagandet att genomföra projekten beslutas av NSVA:s styrelse i samband 
med beslut om NSVA:s hela budget. 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra och att lämna över en ny justerad 
investeringsbudget med omprioriterings- och tilläggsbeslut till beslut till 
kommunfullmäktige.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra och att 
lämna över en ny justerad investeringsbudget med omprioriterings- och 
tilläggsbeslut till beslut till kommunfullmäktige.   
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Diariet 
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§ 158 Dnr 2022-00088  

Ekonomisk rapport januari - november 2022 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogjorde för tekniska nämnden det ekonomiska 
utfallet för november 2022.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-12 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Ekonomirapport november 2022.     
 

Ärendet 
Avrapportering av det ekonomiska utfallet för november 2022.   
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden tackar för den redovisade ekonomiska rapporten för november 
2022. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden tackar för den redovisade 
ekonomiska rapporten för november 2022. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 159 Dnr 2022-00230  

Internkontroll 2023 tekniska nämnden  

Sammanfattning 

Förslag på internkontroll för 2023.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Internkontroll – plan 2023 
 

Ärendet 
Förslag på internkontroll för år 2023  
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
förslag till internkontroll – plan 2023.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till internkontroll – plan 
2023.   
   

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 160 Dnr 2022-00228  

Tekniska nämndens lokalrevision 

Sammanfattning 

Lokalrevisionens syfte är att samla tekniska förvaltningens nuvarande och 
framtida behov av lokaler. Detta sker genom ett helhetsperspektiv på 
lokalernas kapacitet och tekniska status, dvs vilket byggnadstekniskt skick 
som lokalerna existerar i. Efter att behoven är sammanställda kommer 
rapporten även att presentera ett förslag till möjliga åtgärder för att 
balansera ut behovet av lokaler mot tillgången på lokaler. Lokalrevisionen 
bör fortsättningsvis uppdateras en gång om året och fungera dels som ett 
planeringsverktyg för nämnden, dels som underlag till Bjuvs kommuns 
lokalförsörjningsplan. Nämndens uppdrag och mål ligger till grund för behov 
av lokaler och lokalrevisionen är av särskild vikt för nämndens 
måluppfyllnad.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Lokalrevision kontor & kostenhet 2022–2032 - Tekniska förvaltningen i 
Bjuvs kommun 
 

Ärendet 
Målet med lokalrevisionen är att samla behoven i en helhet med 
utgångspunkt i: 
* Utveckling av antalet anställda och matgäster 
* Utveckling av lokalerna baserat på skick och ändamålsenlighet 
Utveckling av verksamheterna    
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
och lämna över lokalrevision kontor & kostenhet 2022-2023 – tekniska 
förvaltningen i Bjuvs kommun som underlag till Bjuvs kommuns 
lokalförsörjningsplan, kommunstyrelsen.     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna och lämna över lokalrevision 
kontor & kostenhet 2022-2023 – tekniska förvaltningen i Bjuvs kommun som 
underlag till Bjuvs kommuns lokalförsörjningsplan, kommunstyrelsen.     
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Planeringsavdelningen 
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§ 161 Dnr 2022-00162  

Uppdaterad Grävbestämmelser 

Sammanfattning 

På uppdrag av teknisk nämnd har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
reviderade grävbestämmelser. Syftet med ändringarna är att skärpa kraven 
på återställningstid, framför allt genom att införa sanktionsmöjlighet vid 
saktfärdighet. Sanktionerna innebär vite eller att kommunen själv övertar 
återställningen. Ett antal andra mindre justeringar är också gjorda. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13, Linus Arbin Borsiin 
Grävbestämmelser 
Grävbestämmelser 2022-12-09 Ändringar markerade 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska 
börja gälla 2023-03-01.      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att Grävbestämmelser för allmän platsmark i 
Bjuvs kommun och att de ska börja gälla 2023-03-01.      
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Diariet 
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§ 162 Dnr 2022-00119  

Fortsatt hålla stängt i simhallen Billesholm 

Sammanfattning 

Sedan maj 2022 har simhallen i Billesholm varit stängd på grund av 
konstaterade skador i takkonstruktionen. Dessa skador har uppstått i 
samband med av saknandet av fuktspärr i simhallen. Med risker och brister i 
takkonstruktion har simhallen varit stängd i väntan på fortsatta utredningar. 
Under 2023 kommer fastighetsavdelningen lägga en plan för att åtgärda 
konstaterade brister i simhallen för att driftsätta badanläggningen.  
Preliminärt datum för öppnandet av simhallen i Billesholm 2023-10-01 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att besluta om att fortsatt 
hålla simhallen stängd fram till 2023-09-30.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar om att fortsatt hålla simhallen i Billesholm 
stängd fram till 2023-09-30.   
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Diariet  
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 163 Dnr 2022-00220  

Sammanträdestider 2023, tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Sammanträdelista för tekniska nämnden för år 2023    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Sammanträdeslista 2023 tekniska nämnden  
Årshjul 2023 övergripande ekonomiåret 
 

Ärendet 
Inför varje nytt år skall sammanträdestider beslutas av respektive nämnd.   
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
sammanträdestider för år 2023 enligt bilagda förslag sammanträdeslista 
2023 tekniska nämnden.     
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för år 2023 
enligt bilagda förslag sammanträdeslista 2023 tekniska nämnden.  
 

Beslutet ska skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen    
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 164 Dnr 2022-00178  

Remiss Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun 2022 - 2026 

Sammanfattning 

Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla kommuner ska 
enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för 
bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för planläggning enligt 
plan och bygglag (2010:900) avseende det allmänna intresset 
bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
enligt lag innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen samt hur kommunen 
har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska 
grunda sig på en analys av bostadsbeståndet, behoven och 
bostadsmarknaden i kommunen. Vidare föreskriver lagen att kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Vid framtagandet ska samråd ske med länsstyrelsen, 
berörda kommuner, samt andra regionala organ.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-12 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Remisshandlingar angående Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun 2022-2026 
 

Ärendet 
Remiss angående bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-
2026. Yttranden på förslaget skickas till registrator.ks@bjuv.se senast den 
15 januari 2023 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande remiss angående 
bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026.    
 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande remiss angående bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 
2022-2026.    
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Planeringsavdelningen 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 165 Dnr 2022-00226  

Remiss av riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande 
och förvaltning 

Sammanfattning 

Under våren 2022 gav kommunstyrelsens förvaltning konsultföretaget 
Norem i uppdrag att ta fram riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande- och 
förvaltningsskedet. Riktlinjernas gemensamma syfte är att uppnå en 
strategisk lokalplanering inom kommunen, från behovsskedet till 
förvaltningsskedet. Riktlinjerna beskriver roller och ansvar samt förtydligar 
när och var ett beslut ska fattas. På så vis skapas förutsättningar för att 
uppnå en enhetlig bild av lokalförsörjnings-, genomförande- och 
förvaltningsprocessen, med en gemensam ordlista och beräkningsmallar 
inom Bjuvs kommun. Samtliga riktlinjer kommer att vara underordnade en 
framtida fastighetspolicy (se bild nedan) och framhåller därmed processer 
och informationsflöden, snarare än mål och kvalitet.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Riktlinjer Förvaltning 2022-10-11 
Riktlinjer Lokalförsörjning 2022-10-11 
Riktlinjer Genomförandet 2022-10-11 
Tjänsteskrivelse Remiss av riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och 
förvaltning 
Beslut-202200486-KS-§ 177 
 

Ärendet 
Ärendet avser att ställa ut föreliggande riktlinjer på remiss till nämnder och 
AB Bjuvsbostäder under perioden 2022-10-26 t.o.m. 2022-12-26.   
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande riktlinjer för lokalförsörjning, 
genomförande och förvaltning.     
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande riktlinjer för lokalförsörjning, genomförande och förvaltning.     
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 166 Dnr 2022-00242  

Remiss avseende skötselplan för exploateringsmark 

Sammanfattning 

Då den befintliga ”Skötselplan av verksamhetsmark i Bjuvs kommun 2016” 
är inaktuell och i behov av uppdatering samt revidering har 
planeringsavdelningen som ansvarar för kommunens markförvaltning 
upprättat ett nytt dokument över hur vår exploateringsmark ska skötas. 
Planeringsavdelningen har tillsammans med enhetschefen för driften på 
gata/park, tekniska nämnden gått igenom den nya skötselplanen för 
exploateringsmark.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-13 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Skötselplan av verksamhetsmark i Bjuvs kommun 2016 
Skötsel av exploateringsmark rev 2022-11-03 
Tjänsteskrivelse, Ulrika Adolfsson, 2022-11-03 
Beslut-202200505-KS-§ 214 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen förvaltnings bedömning är att skötselplanen för 
exploateringsmark nu bör skickas på remiss till tekniska nämnden eftersom 
de ska vara utförare av skötseln av markområdena. 
 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra avseende revidering av skötselplan för 
exploateringsmark och att delge sitt remissvar till planeringsavdelning. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
avseende revidering av skötselplan för exploateringsmark och att delge sitt 
remissvar till planeringsavdelning. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Planeringsavdelningen 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 167 Dnr 2022-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Beslut riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark-202200423-KS-§ 153 
Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark Rev text och taxa antagen KF 
§83 2022-06-20 
Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark Rev text och taxa 
Tjänsteskrivelse uppdatering Bjuvs riktlinjer upplåtelse offentlig mark rev 
Justering i Bjuvs VA taxa fr.o.m. 2023-01-01 Beslut-202200504-KS-§ 161 
Förändring av nämndsorganisation Beslut-202200536-KS-§ 175 
Reglemente socialnämnd antaget 
Reglemente utbildningsnämnd antaget 
 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-20 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 168 Dnr 2022-00013  

Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Anmälda frågor besvarade av förvaltningschef.      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälda frågor är besvarade.      
 

 

 

 


