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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 17 januari 2017 kl 17:00-19:00, 19:20-20:15 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Lars Dahmström 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-3, 5-11 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 
  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 
  

 Lars Dahmström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-01-17 

Anslaget sätts upp 2017-01-27 Anslaget till och med 2017-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 
  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), ordförande 
Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande §§ 1-3, 5 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Anders Gsaxner (S) 
Lars Dahmström (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Martin Gustafsson (MP) för Daniel Forsberg (MP) §§ 2-3, 5-6 
Christer Jönsson (S) för Daniel Forsberg (MP) §§ 1,7-11  
Per Belander (C) för Erik Stoy (M) §§ 6-11 
 

Ersättare och insynsplatser 

Per Belander (C) 
Christer Jönsson (S) 
Alf Persson (S) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Gustaf Törnqvist (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef 
Nina Gilljam, kommunikationschef § 1 
Elisabeth Larsson, kommundirektör § 1 
Linda Allansson Wester, ordförande kommunstyrelsen § 1 
Ambjörn Hardenstedt, vice ordförande kommunstyrelsen § 1 
Annci J:son Svensson, servicechef § 1 
Micael Holm, lokalstrateg § 5 
Anne-Marie Pedersen, § 3 
Peter Engström, Sysav § 1 
Charlotta Bratt, Sysav § 1  
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
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Information från Sysav ........................................................................................ 4 
§ 2 

Information källaröversvämningar juli 2016 ......................................................... 5 
§ 3 
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§ 9 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 14 

§ 10 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 16 

§ 11 
Nya frågor anmäls ............................................................................................. 17 
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§ 1  

Information från Sysav 
Dnr 2017-000031  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
VD Peter Engström och Charlotta Bratt informerar om avfall, sortering, miljö, 
hållbarhet med mera. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Powerpointpresentation av Sysav 
      

      

Beslut skickas till 
Servicechefen 
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§ 2  

Information källaröversvämningar juli 2016 
Dnr 2016-000225  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
VA-chef Anne-Marie Pedersen redogör i tjänsteskrivelse för det fortsatta 
utredningsläget avseende källaröversvämningarna i juli 2016.  

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-01-09 

      
      

Beslut skickas till 
VA-chefen 
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§ 3  

Ansökan från fastighetsägare längs 
Ängdalavägen om anslutning till kommunala 
avloppsnätet 
Dnr 2016-000045  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att kommunen skall färdigställa utbyggnaden av spillvatten till fastighetsägare 
längs Ängdalavägen, 
att nuvarande taxa tillämpas och att betald vattenavgift från 2008 avräknas, 

att meddela bygg- och miljönämnden beslutet om utbyggnad för att de skall 
beakta det med avseende på eventuella förelägganden med anledning av 
brister i avloppshanteringen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Privatpersoner har begärt att kommunen fullföljer den enligt dem år 2008 
utlovade och påbörjade utbyggnaden av kommunalt spillvatten till husen längs 
Ängdalavägen. I annat fall vill de bli kompenserade för utgiften för 
vattenanslutningen de egentligen inte var intresserade av.  
Kommunen har räknat på dimensioner och tillhandahållit material för 
spillvattenledningsdelen som ligger där. Den utgör något cirka hälften av det 
färdiga systemet. 
För att ansluta till huvudledningsnätet behövde mark korsas där ägarna inte var 
positiva varför slutförandet drog ut på tiden och under den tiden arbetades med 
och fastställdes kommunens va-utbyggnad i VA-planen. Området uppfyller inte 
de kriterier som gav underlag för utbyggnad inom VA-planen och togs därför 
inte med i denna.  
VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta  

att kommunen skall färdigställa utbyggnaden av spillvatten till de 
fastighetsägare längs Ängdalavägen, 

att anslutningsavgiften anges till det tredje alternativet att nuvarande taxa 
tillämpas och att då avräknas betald vattenavgift från 2008, 
att meddela bygg- och miljönämnden att beslutet om utbyggnad för att de skall 
beakta det med avseende på föreläggandeärenden. 

VA-chef föredrar ärendet. 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att kommunen skall färdigställa utbyggnaden av spillvatten till fastighetsägare 
längs Ängdalavägen, 
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att nuvarande taxa tillämpas och att betald vattenavgift från 2008 avräknas, 

att meddela bygg- och miljönämnden beslutet om utbyggnad för att de skall 
beakta det med avseende på eventuella förelägganden med anledning av 
brister i avloppshanteringen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-01-02 

Karta över vilka fastigheter som avses, daterad 2017-01-09 
Skrivelse om ansökan om anslutning till kommunala avloppsnätet 

      
      

Beslut skickas till 
VA-chefen 
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§ 5  

Information skötsel av tomt och mark i Svedala 
kommun 
Dnr 2016-000297  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt 
att uppdra åt lokalstrategen att återkomma med slutrapport till tekniska 
nämndens möte 2017-04-28.  
      

Sammanfattning av ärendet 
När Svedab bildades den 1 januari 2014 överfördes majoriteten av kommunens 
fastigheter till Svedab. Det saknas idag tydliga policys, rutiner, avtal etcetera 
avseende skötsel av tomt och markytor vilket skapar problem för såväl 
beställare som utförare. Problem och brister har identifierats.  

Teknisk nämnd beslutade 2015-10-11, § 105, att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att utreda ovanstående problem och frågeställningar och lämna förslag 
till lösningar, att arbetsgruppen bör bestå av representanter för miljö och teknik, 
utbildning, kultur och fritid samt ekonomienheten, att uppdra åt lokalstrategen 
att vara sammankallande i arbetsgruppen, att uppdraget ska redovisas till 
teknisk nämnd senast 2017-01-31 med förslag till lösning och avtal samt 
ekonomiska konsekvenser av förslaget och delrapportering ska ske innan dess, 
samt att informera kommunstyrelsen och Svedab om ärendet. 

Lokalstrateg Micael Holm delrapporterar om ärendet.  
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt 

att uppdra åt lokalstrategen att återkomma med slutrapport till tekniska 
nämndens möte 2017-04-28.  

Handlingar i ärendet 
Tn § 105 Skötsel av tomt och mark, Svedala kommun 

      

      

Beslut skickas till 
Lokalstrategen 
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§ 6  

Svar på motion om översyn av behovet av 
övergångsställen 
Dnr 2016-000083  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, genom 
att för gående i Svedala kommun där behovet förekommer enligt en samlad 
bedömning, utforma markerade övergångsställen där trafiksäkrande och/eller 
hastighetsnedsättande åtgärder som upphöjning, cirkulationsplats vid god sikt 
för gående och bilister, sidoförskjutning, avsmalning eller trafikljus finns, samt 

att uppdra åt teknisk nämnd och dess förvaltning att ta fram med en plan med 
säkerhetsbefrämjande åtgärder för övergångsställen och gångpassager.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Lars Lundgren, MP, Ambjörn Hardenstedt, S, samt Jörgen Persson, V, har i 
motion, föreslagit att kommunfullmäktige ger teknisk nämnd och dess 
förvaltning uppdraget att: 

Se över gångstråken i kommunen och identifiera ställen där övergångsställen 
med säkerhetsbefrämjande åtgärder behövs. 

Upprätta en plan för att, i snar framtid, åtgärda dessa med prioritering på 
gångtrafiken. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10, § 28, att överlämna motionen till 
teknisk nämnd för beredning.  
Teknisk nämnd beslutade 2016-06-14, § 60, att ge gatuenheten i uppdrag att 
arbeta för att antalet övergångsställen ska minskas i så snabb utsträckning som 
möjlig utifrån ekonomiska resurser, att stödja gatu- och parkchefens 
ställningstagande avseende övergångsställen, samt att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29, § 190, att återremittera ärendet till 
teknisk nämnd för ytterligare beredning.  

Teknisk nämnd beslutade 2016-11-08, § 121, att tacka för informationen, samt 
att återkomma till ärendet vid nästkommande möte 2016-12-13.  

För att värna gåendes säkerhet vill Miljö och teknik utforma markerade 
övergångsställen där behovet förekommer enligt en samlad bedömning och där 
trafiksäkrande och/eller hastighetsnedsättande åtgärder som upphöjning, 
cirkulationsplats vid god sikt för gående och bilister, sidoförskjutning, 
avsmalning eller trafikljus finns. Vid långa komplicerade överfarter där det är 
svårt att passera som gående kan det även finnas anledning att anordna 



 

 

10(17) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

markerade övergångsställen. Där tunnlar för gång- och cykeltrafikanter finns är 
det den mest trafiksäkra lösningen att använda.  
Utgångspunkten är att såväl gångpassager som markerade övergångsställen 
ska vara säkra, tydliga och trygga för gående. Gångpassager och markerade 
övergångsställen vid skolor bör prioriteras.  
Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, genom 
att för gående i Svedala kommun där behovet förekommer enligt en samlad 
bedömning, utforma markerade övergångsställen där trafiksäkrande och/eller 
hastighetsnedsättande åtgärder som upphöjning, cirkulationsplats vid god sikt 
för gående och bilister, sidoförskjutning, avsmalning eller trafikljus finns, samt 

att uppdra åt teknisk nämnd och dess förvaltning att ta fram med en plan med 
säkerhetsbefrämjande åtgärder för övergångsställen och gångpassager. 
Gatu- och parkchef föredrar ärendet.         

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefen, daterad 2017-01-12 
Bilaga. Inventering och åtgärdsförslag övergångsställe 2017-01-11 

Trafiksäkerhetstrategi för Malmö Stad 2015-2020, s 75-77 

Frågor och svar om övergångsställen (http://malmo.se/Stadsplanering--
trafik/Trafik--hallbart-resande/Fotgangare/Fragor--Svar-om-
overgangsstallen.html) 
Ks § 190, daterad 2016-08-29 

Tn § 60, daterad 2016-06-14 

Kf § 28, daterad 2016-02-10 
Motion från MP, S och V daterad 2016-02-08 

Yrkanden 
Sverker Nordgren, M yrkar bifall till liggande förslag.  

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchefen 
Kommunfullmäktige 
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§ 7  

Uppföljning av åtgärdsförslag avseende 
centrumprojektet i Svedala 
Dnr 2015-000146  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen, samt 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 37, att uppdra åt Miljö och teknik att 
senast 2017-01-31 redovisa för kommunstyrelsen de åtgärder som genomförts i 
centrumprojektet för Svedala under 2016. 

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att tacka för informationen, samt 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Centrumprojektet för Svedala- redovisning 
      

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 8  

Val av personuppgiftsombud tekniska nämnden 
Dnr 2016-000333  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Alexandra Pamp till personuppgiftsombud för tekniska nämnden,  

att till Datainspektionen anmäla Alexandra Pamp som personuppgiftsombud, 
samt  

att delge kommunstyrelsen beslutet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Personuppgifter är enligt definitionen i 3 § personuppgiftslagen (1998:204) all 
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som 
är i livet. I en kommun är kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 
personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamheter. Det innebär att det 
är respektive nämnd och kommunstyrelsen som ansvarar dels för de 
personuppgifter som behandlas i verksamheten, dels för att bestämma 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.  

Syftet med personuppgiftslagen är enligt 1 § att skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen 
finns regler som den som är personuppgiftsansvarig måste följa. Behandling av 
personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad omfattas av 
anmälningsskyldighet till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om den 
personuppgiftsansvarige utser ett personuppgiftsombud behöver en sådan 
anmälan inte göras.  
Miljö och teknik föreslår tekniska nämnden besluta  

att utse Alexandra Pamp till personuppgiftsombud för tekniska nämnden,  
att till Datainspektionen anmäla Alexandra Pamp som personuppgiftsombud, 
samt  

att delge kommunstyrelsen beslutet. 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-01-04 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Kommunstyrelsen 
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§ 9  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2017-000020  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 

Kf 2016-11-30, § 151, Anbud på förvärv av fastigheten Bara 11:7 

Kf 2016-11-30, § 152, Förslag till driftsbudget 2017, flerårsbudget 2018-2019 
och investeringsbudget 2017 samt investeringsplan 2018-2019 för Svedala 
kommun 
Kf 2016-12-14, § 154, Svar på medborgarförslag om att anlägga grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara samt markering av övergångsställe vid 
busshållplatsen 
Kf 2016-12-14, § 155, Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Roslättsvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an) 
Kf 2016-12-14, § 156, Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Vismarlövsvägen 

Kf 2016-12-14, § 157, Svar på medborgarförslag om kombinerad cykel- och 
gångväg längs Toftavägen 

Kf 2016-12-14, § 159, Förslag till regler om bidrag till enskilda vägar 

Kf 2016-12-14, § 160, Förslag till föreskrifter om renhållning av gångbana med 
mera 

Kf 2016-12-14, § 161, Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Svedala kommun 

Kf 2016-12-14, § 162, Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Svedala kommun 
Kf 2016-12-14, § 164, Utökning av budget Säkerhet på vattenanläggning 2016 

Kf 2016-12-14, § 165, Resultatöverföring vid över- och underskott 
Kf 2016-12-14, § 166, Utseende av gode män enligt fastighetsbildningslagen 



 

 

15(17) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Kf 2016-12-14, § 171, Anmälan av motion om Svedala kommuns bygder i 
balans 
Ks 2016-10-31, § 242, Anbud på fastigheten Bara 11:7 

Ks 2016-11-21, § 254, Förslag till justerade lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Svedala kommun 
Ks 2016-12-19, § 270, Tidplan för ekonomistyrning, Svedala kommun 

Ks 2016-12-19, § 277, Uppförande av aktivitetspark i Bara   
Ks 2016-12-19, § 280, Återrapportering intern kontroll för 2016 Svedala 
kommun 

Ks 2016-12-19, § 283, Granskning av planeringen och organisationen kring 
byggnationen av en ny skola (FSI) 

 

Övrigt: 
Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2016-12-08 

Vägplan för anläggning/ombyggnad av väg E65 delen Skurup-Svedala, ekodukt 
vid Lemmeströtorp, daterad 2016-12-20 

Remiss från Länsstyrelsen om sammanställning för allmänna vägar, daterad 
2016-12-12  
Meddelande från Länsstyrelsen om reviderade lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Svedala kommun, daterat 2016-12-27 
Dom från Förvaltningsrätten om överprövning enligt LOU, daterat 2016-12-21 

Tillsynsplaner 2017 Bygg och miljö 

Cirkulär 16:55 från Sveriges kommuner och landsting om Krav på förnyelse av 
vissa inskrivningar i fastighetsregistret 

Information om beslut om förvaltningsplan för Södra Östersjöns Vattendistrikt 
2016-2021 
      

      
 

 

 



 

 

16(17) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 10  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2017-000009  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. 
Delegationsbeslut fattade av delegater enligt tekniska nämndens 
delegationsförteckning har förtecknats i en skrivelse till tekniska nämnden. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta 
att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med förteckning över anmälda delegationsbeslut 

      
      

 

 
 



 

 

17(17) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-01-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 11  

Nya frågor anmäls 
Dnr 2017-000040  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  
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