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Plats och tid Varagårdsskolans aula, tisdagen den 29 september 2020 kl 17:00 – 18:25 

Beslutande Börje Sjöstrand (SD) 
Jerry Karlsson (SD) 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Alf Nilsson (S) 
 
 
 
 
 

Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Olsson (S) 
Krister Nilsson (C) §§ 71-77 

Ersättare Jörgen Johnsson (M) För Sven-Ingvar 
Blixt (-) 
Gazmir Vukaj (M) för Niels Madsen (M) 

 

 

Övriga närvarande Thorsten Olow Schnaars, 
förvaltningschef, tekniska förvaltningen 
Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Hassan Alkhudri, energiingenjör §§ 71-
76 
Carl Granklint Rask, Trainee 
 

 

Justerare Börje Sjöstrand (SD) §§ 71-83 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, 2020-09-29, i anslutning till sammanträdet 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Monica Siggelow 

Paragrafer §§ 71-83 
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Justerare  

Börje Sjöstrand (SD) 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Anslaget är uppsatt  2020-10-01 – 2020-10-22  

Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen, Verkstadsgatan 1, Bjuv 
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§ 71 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  
Börje Sjöstrand (SD) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2020-09-29, i anslutning till sammanträdet. 
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§ 72 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-09-14. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

- Energieffektivisering – Hassan Alkhudri, energiansvarig 
fastighetsavdelningen 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, augusti. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1269 2020-035 Lantz väg i Ekeby, hastighet 30 km tim på Lantz väg i Ekeby 
ska upphöra att gälla. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (15) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-29 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 76 Dnr 2020-00092  

Vidaredelegation, Beslut om fordonsflytt 

Sammanfattning 

Vidaredelegation beslut om fordonsflytt 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
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§ 77 Dnr 2020-00090  

Delårsrapport, tertialrapport T2, Tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 13 kap 1 §, 
ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta 
en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från 
räkenskapsårets början. Det är genom delårsrapporten och 
årsredovisningen som interna och externa intressenter ska kunna få en 
sammanställd bild av kommunens och dess bolags ekonomiska ställning 
samt information om vilka verksamheter kommunen bedriver och hur dessa 
genomförts under rapportperioden.   
Varje nämnd/styrelse ska lämna en rapport med verksamhetsredovisning 
per den 31:e augusti. Rapporten ska också innehålla ekonomisk analys 
med kommentarer till budgetavvikelser och hur dessa påverkat 
verksamheter och måluppfyllelse. Styrelse/nämnder ska med beaktande av 
tidplanen överlämna beslut och eventuella kommentarer kring 
delårsrapporten till kommunstyrelsen. 
 
För tekniska nämnden visar det ackumulerade utfallet budget i balans och 
en prognos med överskott på 1.299 tkr.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-21 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Delårsrapport Tekniska Nämnden 2020   
 

Ärendet 
Delårsrapporten upprättas enligt den modell som används i budget och 
årsredovisning i Bjuvs kommun. Den innehåller en översikt över 
utvecklingen av nämndens verksamheter och inriktas mot uppföljning av 
målen.    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att godkänna 
delårsrapporten 2020 och att överlämna delårsrapporten 2020 till 
kommunstyrelsen.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten 2020 och att 
överlämna delårsrapporten 2020 till kommunstyrelsen.   
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
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§ 78 Dnr 2020-00089  

Bjuvs kommun VA-taxa 2021 

Sammanfattning 

NSVA föreslår justeringar i Bjuvs kommuns VA-taxa för 2021, som föreslås 
gälla  
från 2021-01-01.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSVA VA-tjänsteskrivelse och VA-taxebilagor för 2021  
 

Ärendet 
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Bjuvs kommun från och med 
2021-01-01 
VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Bjuvs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört 
med 2020. 
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med 2,5%, spillvatten med 0% och dagvatten med 0%. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 1 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 1%. 
VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och förändras inte till 2021 
 
Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 
2021-01-01 i enlighet med NSVA:s till handlingarna bilagda förslag. 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om justering av VA-tax fr o m 2021-01-01 i enlighet med 
NSVA:s till handlingarna bilagda förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning 
Diariet 
NSVA AB 
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§ 79 Dnr 2020-00071  

Remiss av näringslivsprogram 2020-2023 för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Det pågår ett arbete med att revidera kommunens Näringslivsprogram, 
vilket sedan ska utgöra underlag för handlingsplan och eventuell policy. 
Arbetet har skett i dialog med förvaltningar, bolag och relevanta 
organisationer.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-09 Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Näringslivsprogram 2020-2023 med bilaga 
 

Ärendet   
Det föreligger ett framtaget förslag till utformning av näringslivsprogram för 
2020-2023. Förslaget har nu skickats på remiss till kommunens nämnder. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att svara på 
remiss med följande synpunkter:  
Näringslivsprogrammet är inte tillräckligt tydlig i sina ställningstaganden 
kring önskad utveckling för att tekniska nämnden ska kunna prioritera och 
anpassa tekniska förvaltning utifrån det.  
I programmet nämns att policy och handlingsplan kommer att tas fram 
senare. En policy för näringslivsfrågor skall föreligga och vägleda arbete i 
att ta fram ett näringslivsprogram. 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att svara på remiss med följande synpunkter:  
Näringslivsprogrammet är inte tillräckligt tydlig i sina ställningstaganden 
kring önskad utveckling för att tekniska nämnden ska kunna prioritera och 
anpassa tekniska förvaltning utifrån det.  
I programmet nämns att policy och handlingsplan kommer att tas fram 
senare. En policy för näringslivsfrågor skall föreligga och vägleda arbete i 
att ta fram ett näringslivsprogram. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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§ 80 Dnr 2020-00088  

Dataskyddsombud för tekniska nämnden 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. Varje nämnd i kommunen är 
personuppgiftsansvarig för sitt område och ansvarar för att verksamheten 
följer dataskyddsförordningens regler. Den personuppgiftsansvariga 
nämnden måste enligt förordningen utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och 
att informera och ge råd inom organisationen. Kommunjurist Aulona Vejsa 
är åter i tjänst efter tjänstledighet och föreslås bli nytt dataskyddsombud i 
kommunen.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03 Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
 

Ärendet 
Nytt dataskyddsombud i kommunen.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att entlediga 
kommunjurist Julia Pietrek från uppdraget som dataskyddsombud och 
istället utse kommunjurist Aulona Vejsa som dataskyddsombud för tekniska 
nämnden från och med 2020-10-15.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att entlediga kommunjurist Julia Pietrek från 
uppdraget som dataskyddsombud och istället utse kommunjurist Aulona 
Vejsa som dataskyddsombud för tekniska nämnden från och med  
2020-10-15.  
 
Beslutets skickas till   
Diariet 
Dataskyddsombudet 
Datainspektionen 
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§ 81 Dnr 2020-00097  

Rivning och återställande av mark för modulbyggnader 
i Bjuv samt Ekeby.  

Sammanfattning 

Tekniska förvaltningen har i budget 2020 fått särskilda medel för rivning av 
gamla Brogårda förskola i Bjuv, en av två nedlagda förskolor i Bjuvs 
kommun. I samband med upprättad avsiktsförklaring med Hemsö ser gärna 
Tekniska förvaltningen att en rivning av förskolan upptagas i samarbetet 
med Hemsö. Därav föreslår Tekniska förvaltningen att avsatt medel för 
rivning av den nedlagda förskolan används till av etablering av moduler och 
återställning av mark för bla Stjärnas förskola i Bjuv samt HVB verksamhet i 
Ekeby.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-22, Damir Ibrahimovic, fastighetschef  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att budgeterade 
medel för rivning av gamla Brogårda förskolan används till av etablering 
samt återställande av mark för modulbyggnader, Stjärnans förskola i Bjuv 
samt HVB verksamhet i Ekeby.    
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att budgeterade medel för rivning av gamla 
Brogårda förskolan används till av etablering samt återställande av mark för 
modulbyggnader, Stjärnans förskola i Bjuv samt HVB verksamhet i Ekeby.    
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2020-00096  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Beslut 202000044 BN § 58, Förslag till byggsanktionsavgift - Olovlig rivning 
av byggnad. 
 - Tjänsteskrivelse, Förslag till byggsanktionsavgift - Olovlig rivning av 
byggnad. 
 
Beslut 202000387 KS § 178, Avsägelse från Mattias Lejon (M) som ledamot 
och ordförande i tekniska nämnden. 
 
Beslut 202000392 KS § 181, Val av ersättare i tekniska nämnden (S). 
 
Beslut 202000363 KS § 113, Förslag på ändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kommuner, 
Kommunförbundet Skåne. 
 - Tjänsteskrivelse, Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kommuner, 
Kommunförbundet Skåne. 
 
Beslut 202000154 BUN § 69, Lokalförsörjning förskola och skola. 
 
Covid-19 rapport tekniska nämnden 2020-09-29. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anmälningarna är anmälda. 
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§ 83 Dnr 2020-00010  

Anmälda frågor  

Svar på anmälda frågor, tekniska nämnden. 
 
Nämnden tackar för informationen och anses att frågorna är besvarade. 
 
Håkan Olsson (S) fråga om undantag för stopplikt vid högersväng, Södra 
vägen utmot väg 110. 
      
 

      
 

      
 

 

 

 


