
 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 26 april 2022 kl 17:00-19:05 

Beslutande 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
 

Bengt Gottschalk (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Alf Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
 
Bengt Stensson (SD) för Sven-Ingvar 
Blixt (-) 
Gazmir Vukaj (M) för Adam Brorsson (M) 
Niklas Svalö (S) för Håkan Olsson (S) 
 
 

Bo Blixt (S) 
Krister Nilsson (C) 

Ersättare Poul Erik Berntsen (SD) 
Ronnie Andersson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 

Lars Alm (S) 
Krister Bergsten (L) 

Övriga närvarande Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Damir Ibrahimovic, fastighetschef  
§§ 41-49 
Linus Arbin Borsiin, gata/parkchef 
Rikard Gustafsson, kostchef §§ 41-49 
Carl Granklint Rask, utvecklingsstrateg 
§§ 41-49 
Per Sandell, controller §§ 41-49 
Tobias Lörkvist, ekonom §§ 41-49 
Monica Siggelow, sekreterare 
 

 

Justerare Alf Nilsson (S) §§ 41-52 

Justeringens plats och tid Verkstadsgatan 1 Bjuv, 2022-04-28 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 41-52 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Alf Nilsson (S) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-26 

Anslaget är uppsatt  2022-04-29 – 2022-05-20  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1, Bjuv 
 

Underskrift 
 

 Monica Siggelow 
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§ 41 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  
Alf Nilsson (S) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, torsdag 2022-04-28. 
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§ 42 Dnr 2022-00007  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2022-04-14. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar enligt föreslagen dagordning. 
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§ 43 Dnr 2022-00017  

Information - Status åtgärdsplan kostverksamheten  

Sammanfattning 

Kostverksamhetens ansvarige enhetschef ger nämnden en uppdaterat 
status hur arbete med den beslutade åtgärdsplan fortgår.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
 

Ärendet 
Status åtgärdsplan kostverksamheten 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för 
information.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för information.  
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§ 44 Dnr 2022-00087  

Information - Status framtagning avtal 
kostverksamheten 

Sammanfattning 

Kostverksamhetens enhetschef informerar tekniska nämnden om hur arbete 
pågår med att ta fram avtalsförslag för kostverksamheten med sina kunder 
vård- och omsorgsförvaltning/Omsorg i Bjuv AB och barn- och 
utbildningsförvaltning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Thorsten Olow Schnaars 2022-04-19 förvaltningschef 
 

Ärendet 
Status gällande framtagning av avtalsförslag mellan kostverksamheten och 
vård- och omsorgsförvaltning/Omsorg i Bjuv AB och barn- och 
utbildningsförvaltning.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för 
erhållen information gällande framtagning av avtalsförslag mellan 
kostverksamheten och vård- och omsorgsförvaltning/Omsorg i Bjuv AB och 
barn- och utbildningsförvaltning.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för erhållen information gällande 
framtagning av avtalsförslag mellan kostverksamheten och vård- och 
omsorgsförvaltning/Omsorg i Bjuv AB och barn- och utbildningsförvaltning.    
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§ 45 Dnr 2022-00039  

Information - Redovisning nämndens mål 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen för tekniska förvaltning redovisar nämndens mål för 
januari – mars 2022.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Nämndens mål  
 

Ärendet 
Uppföljning och redovisning av tekniska nämndens mål   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tacka för 
erhållen information gällande nämndens mål.   

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för erhållen information gällande 
nämndens mål.   
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§ 46 Dnr 2022-00088  

Ekonomisk rapport januari - mars 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningens förvaltningschef tillsammans med ekonomicontroller 
för tekniska förvaltning redovisar mars månadens ekonomirapport.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Thorsten Olow Schnaars 2022-04-19 förvaltningschef 
Ekonomi rapport mars 2022 
 

Ärendet 
Redovisning av mars månadens ekonomiska rapport till tekniska nämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
den redovisade ekonomiska rapporten för mars 2022.    

 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den redovisade ekonomiska 
rapporten för mars 2022.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
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§ 47 Dnr 2022-00010  

Delegationsbeslut parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, mars. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 48 Dnr 2022-00011  

Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

 - Föreskrift 1260 2022 7 2022-04-05, om förbud att stanna eller parkera i 
vändplatsen på 
Nya vägen 3 i Billesholm. 
 - Föreskrift 1260 2022 8 2022-04-06, om förbud att stanna eller parkera i 
vändplatsen på Nya vägen 10 i Billesholm. 
 - Föreskrift 1260 2022 9 2022-04-11, om parkering på Sonnadammsgatan i 
Billesholm. 
 - Föreskrift 1260 2022 10 2022-04-12, om förbud (tillfälligt) att stanna eller 
parkera på Bangatan (på friluftsbadets parkeringsplatsen) i Bjuv. 
 

 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 49 Dnr 2022-00064  

Riktlinjer och taxa för upplåtelse av allmän platsmark 
Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Remissvar av tekniska nämnden gällande riktlinjer och taxa för upplåtelse 
av allmän platsmark i Bjuvs kommun.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Beslut-202100541-KS-§47  
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 
Dokument gällande taxa för offentlig mark 
Regler för foodtrucks Bjuvs kommun slutversion 
Regler för insamlingscontainer t ex kläder 
Bjuvs riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark 
Taxa för upplåtande av offentlig mark 
 

Ärendet 
Remissvar från tekniska nämnden gällande riktlinjer och taxa för upplåtelse 
av allmän platsmark i Bjuvs kommun.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltning föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra gällande riktlinjer och taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark i Bjuvs kommun.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra 
gällande riktlinjer och taxa för upplåtelse av allmän platsmark i Bjuvs 
kommun.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (14) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 50 Dnr 2022-00070  

Förslag på platser för valaffischer 

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram förslag till 
lämpliga platser för valaffischering.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-19, Linus Arbin Borsiin, Verksamhetschef 
Gata/Park. 
Valskyltar förslag placering 2022. 
 
 

Ärendet 
Godkännande av förslag till platser för valaffischering. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om placering 
för valaffischer enligt angivna platser i bifogat underlag.   
 

Yrkande 
Samtliga i tekniska nämnden yrkar att ärendet återremitteras för 
komplettering av underlag.  
Vi behöver ta fram fyra platser i Bjuv, två platser i Billesholm och två platser 
i Ekeby enligt beslut från parlamentariska gruppen. 
Vi behöver ta fram förslag på material på skyltarna som man kan fästa 
affischerna på. Det ska rymmas minst 7 partiers affischer á 100x70.  
Vi behöver förslag på kostnad för skyltarna (16 totalt).                                 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ärendet återremitteras till tekniska 
förvaltningen. Ärendet åter till tekniska nämnden den 24 maj. 
 
 
Beslutet skickas till 
KS/KF 
Samtliga partier representerade i KF 
Kommunikationsavdelningen 
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§ 51 Dnr 2022-00012  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Handlingar för ärende 202200149 BUN § 31, Lokalbehov Jens Billeskolan 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
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§ 52 Dnr 2022-00013  

Anmälda frågor 

Sammanfattning 

Svar på anmälda frågor, inga frågor ställda på mars sammanträde.  
 
Fråga om: redogörelse på LSS Brogårda, håller tidsschemat och kalkylerna 
- Alf Nilsson (S) 
Svar: MEX och planeringsavdelningen äger frågan. 
 
Fråga om: När kommer fartguppen på Gunnarstorpsvägen att göras - Alf 
Nilsson (S) 
 
Fråga om: Har vi marknadsmässiga hyror på 250 kr/kvm, och i så fall vilka 
lokaler gäller det - Krister Bergsten (L) 
 
 

      
      
 

 

 

 


