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§ 93 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  
Sven-Ingvar Blixt (-) till justerare. 
 
Tekniska förvaltningen 
Verkstadsgatan 1, tisdag 2020-11-24 
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§ 94 Dnr 2020-00005  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till dagordning daterad 2020-11-09. 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Information, Status kostenheten - Thorsten Olow Schnaars 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Delegationsärende Parkeringstillstånd (PRH) 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut parkeringstillstånd, oktober 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

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

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) 

Sammanfattning 

1260 2020-037 Tibbarpsgatan i Bjuv, Parkering tillåten på Brogårdaskolan 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tacka för informationen av godkända 
delegationsärende. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 98 Dnr 2020-00102  

NSR Bjuvs kommuns avfallstaxa 2021 

Sammanfattning 

NSR föreslår justeringar i Bjuvs kommuns avfallstaxa för 2021, som föreslås 
gälla från 2021-04-01.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-11, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
NSR Beslutsunderlag Bjuvs kommun avfallstaxa 2021 
NSR PM – Förslag till ny avfallstaxa i Bjuv från 1 april 2021 
 

Ärendet 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i NSR-kommunerna. 
Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen. 
NSR har sedan 2010 arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets 
mål om att halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020.  
Tyvärr finns flera yttre faktorer som påverkar kostnaderna för 
avfallshanteringen.  
 
* Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som 
energi återvinnas och även beslutat om anteckningsskyldighet för farligt 
avfall som lämnas på återvinningscentralerna.  
* Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och 
förpackningar har skjutits på framtiden. 
* Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och 
förpackningar) har sjunkit kraftig och gått från intäkt till kostnad.  
* Insamlingskostnaderna har indexjusterats uppåt. 
* Antalet besökare på återvinningscentralerna har ökat med 5% två år i rad. 
 
Idag är Bjuvs renhållningskollektivs totala ekonomi i balans men 
ovanstående faktorer gör att avfallstaxorna måste höjas för fortsatt balans. 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art i 
avfallstaxan 2021. 
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder. 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2021.   
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Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om justering av avfallstaxa fr o m 
2021-04-01 i enlighet med NSR:s till handlingarna bilagda förslag   
 

Yrkande 
Sven-Ingvar Blixt (-) yrkar på återremiss. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Sven-Ingvar 
Blixt (-) återremiss yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.   

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om justering av avfallstaxa fr o m 2021-04-01 i enlighet 
med NSR:s till handlingarna bilagda förslag.   
 

Reservation 
Sven-Ingvar Blixt (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
./. Skriftlig reservation kommer att lämnas in. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelning 
Diariet 
NSR 
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§ 99 Dnr 2020-00084  

Lekplatsplan Bjuvs kommun 

Sammanfattning 

Lekplatsplanen är utvecklad utifrån antaget Lekplatsprogram för Bjuvs 
kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2016-04-28, §50. Mellan 2016 och 
2020 har det skett vissa förändringar och upprustningar redan. Statusen på 
lekplatserna är därför inte densamma. Syftet med lekplatsplanens 
utformning är att den ska komplettera lekplatsprogrammet och ge en 
färdplan framåt. Lekplatsplanen ger aktuell status och åtgärdsförslag för 
varje lekplats.  
Bjuvs kommun har totalt 26 lekplatser på allmän platsmark. 5 lekplatser är i 
gott skick och behöver inte åtgärdas i nuläget. 5 lekplatser rekommenderas 
att rivas och inte anläggas på nytt. 12 lekplatser kan rustas upp i egen regi. 
4 lekplatser föreslås att nyanläggas helt efter rivning av den gamla 
lekplatsen. Föreslagna åtgärder kostar ca 11 mkr vilket kan fördelas över 
flera år. Föreslaget i investeringsbudget är 2,2 mkr årligen under en 5-
årsperiod. Från 2020 är det dessutom kvar i nuläget 1,3 mkr av totalt 1,6 
mkr.  
 

Upprustning bef. 
lekplats i egen regi tkr 

Lekbord 10 

Karusell 40 

Rutschbana 30 

Klätterställning 100 

Bänksoffa 10 

Bord 10 

P-korg 5 

Hänvisningsskylt 10 

Belysning, 3 st 70 

Markbeläggning 150 

Schakt, fyll, anläggn 25 

Övrigt 40 

 500 
 
Den nya närlekplatsen som ska byggas inom investeringsprojekt 813 
Billesholms gård på Västergatan i Billesholm föreslås att utökas till 
ortslekplats till en kostnad på ca 1 mkr. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att ”Lekplatsplan – Vägledande åtgärdsplan 
för underhåll och utveckling av Bjuvs kommuns allmänna lekplatser” ska 
börja gälla direkt efter beslut i Kommunstyrelsen och att ortslekplatsen i 
Billesholm ska godkännas.  Upprustningen och rivningen av befintliga 
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lekplatser i egen regi kan påbörjas direkt efter beslut förutsatt att vädret 
tillåter det.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-06, Ingrid Trollås Gata/parkchef 
Underlag, Lekplatsplan_Bjuvs_kommun 
Underlag, Gestaltningsförslag utökad lekplats Billesholm 20-14-17 
Underlag, Billesholms gård – kalkyl på utökad lekplats   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla reviderad lekplatsplan och att den ska börja 
gälla direkt efter beslut i Kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen föreslår 
även Tekniska nämnden att bifalla förslaget på ortslekplats i Billesholm. 
 
 
 
 

Yrkande 
Krister Nilsson (C) yrkar på Återremiss och lämnar förslag till ändring av 
lekplatsplan 
 
Ametistgatan 
Lekplatsen är sliten men utan A- eller B-fel. Det finns/har funnits funderingar 
om att ändra detaljplanen så att marken väster om Bjuvstorpsvägen blir 
bostadsområde istället för industriområde. Om det blir bostadsområde finns 
ingen anledning att flytta lekplatsen. 
Förslag: ett beslut om eventuell flytt av lekplatsen bör avvakta tills området 
väster om Bjuvsstorpsvägen har börjat att användas som bostadsområde 
eller industriområde. 
 
Klövergatan 
Eftersom Bergsgatans lekplats skall stängas blir det två lekplatser 
(Skateparken och Klövergatan) kvar mellan järnvägen och Norra Vägen. 
Avståndet mellan dessa lekplatser är nästan 1200 m. På Klövergatan finns 
det bara gungor och de har både A- och B-fel. Förslag finns att göra en 
större investering på Klövergatan, det vore lämpligt att flytta lekplatsen till en 
plats mer centralt i det område som den skall betjäna innan man gör någon 
investering. 
Förslag: anlägg en ny lekplats förslagsvis mellan Irisgatan och 
Rundelsgatan och stäng lekplatsen på Klövergatan. 
 
För att arbeta in ovanstående förslag i lekplatsplanen yrkar jag på 
återremiss av lekplatsplanen. 
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Ajournering 
Sammanträdet ajournerades 17:35-17:45 
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Krister Nilssons 
(C) förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
 

Votering 
Votering begärd och ska genomföras 
JA = Förvaltningens förslag 
NEJ = Krister Nilsson (C) förslag 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av sammanträdeslistan: 
5 JA-röster 
4 NEJ-röster 
 
 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
reviderad lekplatsplan och att den ska börja gälla direkt efter beslut i 
Kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen föreslår även Tekniska nämnden 
att bifalla förslaget på ortslekplats i Billesholm. 
 

Reservation 
Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 2020-00062  

Grävbestämmelser 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden är kommunens väghållare och har delegerat till 
tjänstepersoner vid tekniska förvaltningen att fatta beslut i ärenden om 
grävtillstånd. För att kunna säkerställa kvaliteten på utförande, hantering 
och återställande av grävarbeten behövs det grävbestämmelser för allmän 
platsmark i Bjuvs kommun. Innan grävning får påbörjas lämnar 
ledningsägare/byggherre in ansökan om grävtillstånd och till detta tillstånd 
hör dessa bestämmelser. Den som fått beviljat grävtillstånd bär ansvar för 
att egen grävande aktör följer de regler och villkor som finns angivet i 
bestämmelserna. 
Tidigare förslag är nu omarbetat av tjänsteman inom Planeringsavdelningen 
i samarbete med Tekniska förvaltningen Gata/park. Den stora skillnaden är 
att ledningsägare/byggherre själv ansvarar även för återställningen med 
egen grävande aktör. Tidigare har ledningsägare/byggherre beställt 
återställningsarbetet av Bjuvs kommun som utfört arbetet med hjälp av 
ramavtalsentreprenör och sedan debiterat ledningsägare/byggherre för 
denna kostnad.  
Med dessa grävbestämmelser ersätter istället ledningsägare/byggherre 
Bjuvs kommun för det framtida förtida underhållet som grävningar riskerar 
att förorsaka. Kommunens ersättning består av en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen ersätter administration, kontroll, besiktning, etc. Den fasta 
ersättningen per grävtillstånd är 2000 kr. Den rörliga delen täcker Tekniska 
förvaltningens kostnader som uppstår vid åtgärd av skador som uppkommer 
innan planerade underhållsåtgärd. Kostnaden för att åtgärda skador har 
beräknats enligt: Andel återställningar som behöver åtgärdas x snittkostnad 
för normalåtgärd.  
I grävbestämmelserna regleras även påföljder och viten, om arbeten inte 
utförs enligt grävtillstånd och grävbestämmelser.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-06, Ingrid Trollås, Gata/parkchef 
Underlag, Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att föreslå 
Kommunstyrelsen att bifalla Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs 
kommun och att de ska börja gälla 2021-02-01.    
 

 
 
 
 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 
Jörgen Johnsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
Grävbestämmelser för allmän platsmark i Bjuvs kommun och att de ska 
börja gälla 2021-02-01.   
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 101 Dnr 2020-00106  

Detaljplan för del av Bjuv 23.1 och del av 
Kristinetorpsvägen - Granskning 

Sammanfattning 

Förslag till ny detaljplan för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen, i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning.  
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra in- och utfart för tung trafik, 
främst för fryslagret men även resterande område, mot länsväg 110 (nedan 
förkortad lv 110). Detta i enlighet med de rekommendationer som 
framkommit i den åtgärdsvalsstudie för länsväg 110 som gjorts av 
Trafikverket tillsammans med Bjuvs kommun och Findus. Planen ska 
genom sin utformning även bidra till att tunga fordon och stora 
trafikmängder inte leds ut via Billesholmsvägen. Detaljplanen drivs med 
standardförfarande enligt PBL (2010:900).    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-10, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef 
Granskningsunderlagen plankarta, planbeskrivning, följebrev och 
samrådsredogörelse till detaljplan för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen, i 
Bjuv, Bjuvs kommun    
 

Ärendet 
Granskningstid: 2019-10-29—2020-11-22    
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan för Bjuv 23:1 del av 
Kristinetorpsvägen, i Bjuv, Bjuvs kommun, som är tillgängligt för granskning.   
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska förvaltningen beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen, i Bjuv, Bjuvs 
kommun, som är tillgängligt för granskning.   
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltningen 
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§ 102 Dnr 2020-00105  

Detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., Bjuvs kommun - 
Granskning 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl., i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, 
görs härmed tillgängligt för granskning.  
Syftet med planen är att skapa nya lägen för bostäder och för ett mindre 
LSS-boende. Detaljplanen kommer även möjliggöra markförsäljning och 
markköp med svenska kyrkan för parkering och gång- och cykelväg. 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-10, Thorsten Olow Schnaars förvaltningschef 
Granskningsunderlagen planbeskrivning, plankarta, följebrev granskning 
och samrådsredogörelse för detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun. 
 

Ärendet 
Granskningstid: 2020-10-29—2020-11-22 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att tekniska 
nämnden har inget att erinra till förslag till detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län, som är tillgängligt för granskning.  
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att tekniska nämnden har inget att erinra till 
förslag till detaljplan för Bjuv 4:4 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län, som 
är tillgängligt för granskning.  
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Byggnadsförvaltningen 
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§ 103 Dnr 2020-00096  

Anmälningar 

Sammanfattning 

Ekonomisk rapport oktober 2020 tekniska nämnden. 
Ekonomisk rapport oktober 2020 NSVA. 
Beslut 202000406 KS § 212, Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 
för Bjuvs kommun. 
KF 201029 votering § 212. 
Investeringssammanställning budget 2021, plan 2022-2023. 
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023. 
Beslut 202000332 KS § 217, Flytt av kostenheten. 
Beslut 202000312 KS § 210, Delårsrapport mål och ekonomi för Bjuvs 
kommun 2020. 
Lägesrapport Covid-19 (2020-11-04) tekniska nämnden. 
Anmälan Covid-19 rapport tekniska nämnden 2020-11-06. 
SMFO meddelande 200908. 
PM Gunnarstorp 1:267 inkl. bilagor. 
Nedläggning miljöfarlig verksamhet Gunnarstorp 1:267. 
Nedläggning farlig verksamhet Gunnarstorp. 
Föreläggande om åtgärd. Gunnarstorp 1:267. 
Avvecklingsplan Gunnarstorp 1:267. 
Beslut 202000494 KS § 145, Måltidspolicy för Bjuvs kommun. 
Måltidspolicy Bjuvs kommun. 
 
 

      
 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anmälningarna är anmälda. 
 

 

 

 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 104 Dnr 2020-00010  

Anmälda frågor  

Sammanfattning 

Svar på anmälda frågor, tekniska nämnden. 
Nämnden tackar för informationen och anses att frågorna är besvarade. 
 
Håkan Olsson (S) Fråga om Felanmälan - processen, hur fungerar det. 
Alf Nilsson (S) Fråga om Lokaler på Verkstadsgatan 1, Bjuv - ombyggnad, 
tillbyggnad. 
 
 

      
 

      
 

 

 

 


