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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-03-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 21 mars 2017 kl 17:00-20:00, 20:15-22:15, 
ajournerat 19:00-19:10 samt 20:40-20:50  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sverker Nordgren 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 25-27, 
29-48 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-03-21 

Anslaget sätts upp 2017-03-31 Anslaget till och med 2017-04-25 

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 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Anders Gsaxner (S) 
Daniel Forsberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
Per Belander (C) 
Christer Jönsson (S) 
Alf Persson (S) 
Jesper Hansson (M) 
Gustaf Törnqvist (V), §§ 25-27, 29-30, 32 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef, §§ 25-27, 29-36, 37 exklusive beslut 
Alf Rasmussen, projektchef, §§ 25-26, 27 exklusive beslut, 32 
Annci Svensson, servicechef, §§ 25-27, 29-40 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef, §§ 25-27, 29-39 
Micael Holm, lokalstrateg, §§ 26, 27 exklusive beslut, 32 
Bertil Rantoft, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund  
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 46 
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§ 25  

Förslag till åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan  

Dnr 2017-000097  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel 3,0 miljoner kr till Miljö 
och tekniks investeringsbudget för åtgärden under år 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tre fastigheter vid Apelsingatan har haft återkommande problem med 
översvämningar huvudsakligen på grund av att dagvatten, dels runnit ytledes 
från gatan ned i trädgård och garage dels kommit upp i trädgård via 
dagvattenbrunnar.  

För att uppnå en ökad säkerhet mot översvämning på fastigheterna har VA-
enheten och gatuenheten konstaterat att åtgärder behövs både i form av 
ledningsomläggning och avstyrande av ytledes rinnande vatten. Åtgärderna har 
tillsammans översiktligt beräknats till tre miljoner kronor.   

Medel för åtgärderna finns inte i budget idag. Ska åtgärder genomföras under 
året måste ytterligare investeringsmedel skjutas till. I annat fall får åtgärderna 
ingå i budgetprocessen för år 2018. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist, VA-chef Anne-Marie Pedersen och gatu- och 
parkchef Johanna Andersson ger tekniska nämnden tre beslutsförslag,  

att, alternativ 1, föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel 3,0 mnkr 
till Miljö och tekniks investeringsbudget för åtgärden under år 2017, 

att, alternativ 2, föreslå kommunfullmäktige att skjuta till medel 500 tkr till VA-
enhetens investeringsbudget 2017 för att ändra ledningsanslutning vid 
Apelsingatan/Pomeransgatan och att övriga åtgärder, 2,5 mnkr, tas med i 
budget år 2018,  

att, alternativ 3, åtgärdspaket om 3,0 mnkr tas med i 2018 års 
investeringsbudget för Miljö och teknik.  

Teknisk chef, VA-chef och gatu- och parkchef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt beslutsförslag 1.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, VA-chef och gatu- och parkchef daterad 
2017-03-09 

Skrivelse från privatperson inkommen 2017-03-09 
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Skrivelse från privatperson inkommen 2017-02-28 

Yrkanden 
Björn Jönsson, S, yrkar bifall till beslutsförslag 1 då problematiken funnits en 
längre tid.  

      

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef 

VA-chef 

Gatu- och parkchef 
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§ 26  

Årsredovisning för 2016 teknisk nämnd 

Dnr 2017-000089  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna det föreliggande bokslutet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen, och i detta fall tekniska nämnden, har upprättat bokslut 
för 2016.  

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta, 

att godkänna årsredovisningen, samt 

att till kommunfullmäktige överlämna det föreliggande bokslutet. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist redogör för bokslutet i sin helhet. Enhetscheferna 
för vatten och avlopp, gata och park, service och avfall samt projekt och 
exploatering redogör för sina respektive områden och svarar på frågor.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controllern, daterad 2017-02-27 

Årsredovisning 2016 teknisk nämnd 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef  

Gatu- och parkchef 

VA-chef 

Projektchef 

Servicechef 

Controller 
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§ 27  

Information om dom i Swedaviamålet 

 

Dnr 2015-000109  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
År 2011 upptäcktes att slammet i vassbäddarna vid Svedala 
avloppsreningsverk hade förhöjda halter av PFOS. Den förhöjda PFOS-halten 
visade sig komma från brandövningsplatsen vid Malmö Airport. År 2015 beslöt 
kommunen att stämma Swedavia, som driver Malmö Airport, vid Mark- och 
miljödomstolen för den merkostnad, på grund av föroreningen, som uppkommit 
när vassbäddarna skulle tömmas.  

Mark- och miljödomstolen har nu dömt till kommunens fördel med avdrag för att 
kommunen ansågs skulle agerat så att skadan kunnat bli mindre samt att 
domstolen ansåg att Swedavia har arbetat aktivt själva för att förminska 
skadan.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen.  

VA-chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-03-06 

Delegationsbeslut 2/17, daterat 2017-02-27 

Dom från Mark- och miljödomstolen, daterad 2017-02-23 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 29  

Verksamhetsområde Västra Kärrstorp 

Dnr 2017-000088  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna att välja det dyrare alternativet med självfallssystem för spillvatten 
med åtanke att det ger ökat utrymme för utbyggnad, samt  

att godkänna kostnaden för att bygga ut för försörjning av kommunalt vatten i 
Västra Kärrstorps by men inte kräva inkoppling.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldighet att bygga ut 
för kommunalt vatten och spillvatten om det kan visas att bostäder finns i ett så 
kallat ett större sammanhang, vilket Västra Kärrstorps by är. Samtidigt är det 
inte självklart att kunna kräva att fastigheterna ansluts om det enskilda vattnet i 
den för byn gemensamma vattentäkten kan anses vara lika bra som det 
kommunala. Vattnet i Västra Kärrstorp kan anses vara lika bra som det 
kommunen distribuerar om fastighetsägarna avhärdar sitt vatten. Kommunen 
behöver besluta om att ta risken och kostnaden för att bygga fram vatten till byn 
utan att kräva att invånarna ansluter sig.      

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna att välja det dyrare alternativet med självfallssystem för spillvatten 
med åtanke att det ger ökat utrymme för utbyggnad, samt  

att godkänna kostnaden för att bygga ut för försörjning av kommunalt vatten i 
Västra Kärrstorps by men inte kräva inkoppling.  

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-03-06 

Karta över förslag till verksamhetsområde vatten och spillvatten Västra 
Kärrstorp 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 30  

Inrättande av arbetsledare i beredskap 

Dnr 2017-000093  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att under år 2017 inrätta tjänsten arbetsledare i beredskap för vattenberedskap 
under den tid på året som kommunen inte har arbetsledare i beredskap för 
snöjour, samt 

att godkänna att det ökar behovet av avgiftsuttag för VA med 200 tkr per år.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för bygg- och anläggningsarbete fastställer att en 
platsspecifik riskanalys ska göras och undertecknas av ansvarig chef eller 
ställföreträdare. Lagning av vattenläckor är ett sådant arbete som innefattar 
sådana moment att denna typ av riskanalys behövs. Det är gatuenheten som 
lagar vattenläckor i Svedala kommun. För att, under den tid av året då 
arbetsledare i beredskap för snöjour inte är verksam, kunna efterfölja 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter behövs organisationen förändras.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen och gatu- och parkchef Johanna Andersson 
föreslår tekniska nämnden besluta 

att under år 2017 inrätta tjänsten arbetsledare i beredskap för vattenberedskap 
under den tid på året som kommunen inte har arbetsledare i beredskap för 
snöjour, samt 

att godkänna att det ökar behovet av avgiftsuttag för VA med 200 tkr per år.  

VA-chef och gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chefen och gatu- och parkchefen, daterad 2017-03-08 

Arbetsmiljöplan-mall Svedala kommun, Gatu- och parkenheten daterad 2016-
12-01.  

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 

Gatu- och parkchef 
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§ 31  

Revidering av Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Svedala kommun 

Dnr 2016-000298  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att revidera Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun och 
ändra 5 § till att tillåta torghandel måndag till söndag mellan 8:00 och 18:30, 

att i § 5 stryka meningen "Under tiden 18/12 - 23/12 får försäljning pågå till 
klockan 18.30 alla helgfria dagar", samt   

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till ”Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun”  

      

Sammanfattning av ärendet 
För utvecklingen av ett levande centrum och ett växande Svedala föreslås de 
lokala föreskrifterna för torghandel ändras till att tillåta torghandel även på 
söndagar och på fler tider. En utökad torghandel, som leder till ett mer levande 
torg och till nya köpmönster, skapar också ett större underlag för fler 
verksamheter i Svedala centrum och i Bara.  

Närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson föreslår tekniska nämnden 
besluta     

att revidera Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun och 
ändra 5 § till att tillåta torghandel måndag till söndag mellan 8:00 och 18:30, 
samt   

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta uppdaterat förslag till ” Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att revidera Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun och 
ändra 5 § till att tillåta torghandel måndag till söndag mellan 8:00 och 18:30, 

att i § 5 stryka meningen "Under tiden 18/12 - 23/12 får försäljning pågå till 
klockan 18.30 alla helgfria dagar", samt   

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till ”Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun”  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från närings- och turismutvecklaren, daterad 2017-03-14 
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Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala kommun, 
daterat 2017-03-14 

Exempel tider för torghandel i omkringliggande kommuner 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Gatu- och parkchef 

Närings- och turismutvecklare 
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§ 32  

Remittering av Lokalförsörjningsplan 2018-2027 

Dnr 2017-000058  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 skickas på remiss 
till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och 
miljönämnden och kommunstyrelsen, samt 

att synpunkter från nämnderna enligt ovan och kommunstyrelsen ska inkomma 
till tekniska nämnden senast 2017-05-01.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2018-2027 är en sammanställning 
av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler.  

Nämndernas synpunkter beaktats i lokalförsörjningsplanen efter internremiss.  

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta  

att förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2018-2027 skickas på remiss 
till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och 
miljönämnden och kommunstyrelsen, samt 

att synpunkter från nämnderna enligt ovan och kommunstyrelsen ska inkomma 
till tekniska nämnden senast 2017-05-01.  

Lokalstrateg föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrategen, daterad 2017-03-13 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2018-2027 inkluderat bilaga 1, daterade 2017-
03-13 

      

      

Beslut skickas till 
Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsen  

Lokalstrateg 
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§ 33  

Information upphandling ombyggnation 
Aggarpsbron 

Dnr 2017-000071  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut av ordföranden i tekniska 
nämnden om tilldelning av entreprenör för utförandeentreprenad av 
Aggarpsbron, samt 

att beakta frågan i investeringsplanen 2018-2020 för teknisk nämnd.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser ny bro för Aggarpsvägen/Ågatan över Segeå. Befintlig 
vägbro är utdömd sedan tidigare och behöver ersättas. Den nya vägbron och 
del av Aggarpsvägen/Ågatan kommer att få en ny sträckning och utformas med 
en mjukare sväng och anläggas söder om den gamla vägbron. Befintlig vägbro 
rivs och det anläggs ett naturområde mellan ny vägbro och befintlig gång- och 
cykelbro i norr. En ny dagvattendamm anläggs söder om bron för hantering av 
dagvattenvatten från bron.   

Projektledare Fabian Christensson föreslår tekniska nämnden besluta        

att godkänna delegationsbeslut av ordföranden i tekniska nämnden om 
tilldelning av entreprenör för utförandeentreprenad av Aggarpsbron, samt 

att beakta frågan i investeringsplanen 2018-2020 för teknisk nämnd.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut av ordföranden i tekniska 
nämnden om tilldelning av entreprenör för utförandeentreprenad av 
Aggarpsbron, samt 

att beakta frågan i investeringsplanen 2018-2020 för teknisk nämnd.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från projektledaren, daterad 2017-03-06 

Delegationsbeslut 3/17 fattat av ordförande, daterat 2017-03-07 

Anbudssammanställning, daterad 2017-03-07 
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Beslut skickas till 
Projektledare 

Controller 
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§ 34  

Information om detaljplanen Svedala 1:7 " Svea 
park"  

Dnr 2017-000094  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt 

att inte lämna några synpunkter på föreslagen detaljplan för Svedala 1:7 "Svea 
park". 

      

Sammanfattning av ärendet 
Bygg och miljö har upprättar förslag till detaljplan för Svedala 1:7, "Svea park" i 
Svedala tätort. Synpunkter ska lämnas senast 2017-03-27. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen, samt 

att inte lämna några synpunkter på föreslagen detaljplan för Svedala 1:7 "Svea 
park". 

Handlingar i ärendet 
Samrådshandlingar för Svedala 1:7 "Svea park" 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 35  

Information upphandling posttjänster 

Dnr 2016-000384  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av tekniska nämnden har möjligheten att utlösa en option avseende 
internpost i gällande avtal med PostNord undersökts. Det har gjorts en 
ekonomisk analys av vad skillnaden blir på att behålla internposten i kommunal 
regi, alternativt att PostNord tar över uppdraget. Samverkan med fackliga 
organisationer är gjord och förhandling enligt MBL § 38 är planerad.  

Servicechef Annci Svensson föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen. 

Servicechef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden att besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechefen, daterad 2017-03-14 

Offert från Post Nord, daterad 2017-02-10   

Avtal posttjänster referensnummer: 15/18 

      

      

Beslut skickas till 
Servicechef 
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§ 36  

Svar på motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 

Dnr 2016-000327  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då större genomgripande 
förändringar i centrumnära bebyggelse, som att delvis införa en gågata på 
Storgatan såsom motionen beskriver, bör föregås av en bred och 
förtroendeingivande samverkan mellan bland andra kommun och näringsidkare, 
samt  

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att undersöka hur 
kommunen och näringslivet kan fördjupa sin samverkan i centrumnära 
bebyggelse till exempel genom samverkansmetoden BID.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet har i motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge 
tekniska nämnden och dess förvaltning uppdraget att införa gågata på 
Storgatan mellan Bankgatan och Nygatan under perioden 1/4-30/9 2017, samt 
att förvaltningen ska även under och efter perioden följa upp effekterna och 
återrapportera till nämnden och fullmäktige i november 2017.    

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då större genomgripande 
förändringar i centrumnära bebyggelse, som att delvis införa en gågata på 
Storgatan såsom motionen beskriver, bör föregås av en bred och 
förtroendeingivande samverkan mellan bland andra kommun och näringsidkare, 
samt  

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att undersöka hur 
kommunen och näringslivet kan fördjupa sin samverkan i centrumnära 
bebyggelse till exempel genom samverkansmetoden BID.   

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefen, daterad 2017-02-28 

Kf 2016-10-12, §131, Anmälan om motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 

Motion från Miljöpartiet, daterad 2016-10-07 
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Yrkanden 
Daniel Pedersen, MP, yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då större genomgripande 
förändringar i centrumnära bebyggelse, som att delvis införa en gågata på 
Storgatan såsom motionen beskriver, bör föregås av en bred och 
förtroendeingivande samverkan mellan bland andra kommun och näringsidkare.  

Daniel Pedersen, MP, yrkar bifall till motionen.  

Ordförande finner att teknisk nämnd beslutat enligt ordförandes förslag.   

Omröstning begärs av Daniel Pedersen, M, och genomförs. 

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för 
ordförandes förslag att avslå motionen röstar Nej. Den som vill rösta för Daniel 
Pedersens, MP, yrkande röstar Ja. Vinner Ja har teknisk nämnd beslutat enligt 
Daniel Pedersens yrkande. 

Omröstningsresultat: 3 personer röstade Ja och 4 personer röstade Nej.  

Ja-röster: Björn Jönsson, S; Anders Gsaxner, S; Daniel Forsberg, MP.  

Nej-röst: Per Olof Lindgren, L; Erik Stoy, M; Sverker Nordgren, M; Henrik 
Corneliussen, SD. 

Ordförande finner att teknisk nämnd bifaller ordförandes förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen då större genomgripande förändringar i 
centrumnära bebyggelse, som att delvis införa en gågata på Storgatan såsom 
motionen beskriver, bör föregås av en bred och förtroendeingivande samverkan 
mellan bland andra kommun och näringsidkare.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att undersöka hur 
kommunen och näringslivet kan fördjupa sin samverkan i centrumnära 
bebyggelse till exempel genom samverkansmetoden BID.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Miljöpartiet  

Gatu- och parkchef 
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§ 37  

Överföring från finansförvaltningens anslag till 
förfogande till teknisk nämnd 

Dnr 2017-000080  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att begära att finansförvaltningen från anslag till förfogande överför 479 tkr för 
år 2017 till teknisk nämnds kommunbidrag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd begär överföring från finansförvaltningens anslag till förfogande 
för 2017 för driftskonsekvenser baserat på aktivering av investeringar 2016-09-
01 till och med 2016-12-31.  

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 

att begära att finansförvaltningen från anslag till förfogande överför 479 tkr för 
år 2017 till teknisk nämnds kommunbidrag. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controllern, daterad 2017-02-14.  

Bilaga driftkonsekvenser teknisk nämnd september-december 2016 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef 

Controller 
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§ 38  

Resultatöverföring från 2016 till 2017 för teknisk 
nämnd 

Dnr 2017-000112  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att överföra driftsmedel om 1 116 tkr från 2016 till 
2017 års driftsbudget för teknisk nämnd.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att erbjuda resultatöverföring för samtliga 
nämnder i samband med 2016 års bokslut om ekonomiska förutsättningar finns. 
För att få möjlighet att överföra driftsmedel så krävs dessutom att nämndens 
verksamhet har bedrivits enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
beslutat om. 

Rent generellt finns det en bra och gedigen teknisk verksamhet i kommunen. 
Verksamheten håller en bra nivå och överlag är kommuninvånarna nöjda enligt 
genomförda undersökningar. 

Enligt nuvarande regler för resultatöverföring (som gäller enbart för 
Utbildningsnämnden) är en nämnds resultatöverföring begränsad till maximalt 1 
% av kommunbidraget. Detta innebär att det maximala beloppet för teknisk 
nämnd som kan begäras som resultatöverföring är 1 116 tkr.  

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att överföra driftsmedel om 1 116 tkr från 2016 till 
2017 års driftsbudget för teknisk nämnd.   

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controllern, daterad 2017-03-14 

Bilaga resultatöverföring 2016-2017 teknisk nämnd 

           

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef  

Controller 
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§ 39  

Verksamhetsmål och indikatorer för 2017 teknisk 
nämnd 

Dnr 2017-000090  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att för verksamhetsår 2017, fastställa föreslagna verksamhetsmål och 
indikatorer för teknisk nämnds skattefinansierade respektive avgiftsfinansierade 
verksamheter.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Underlag från teknisk chef Fredrik Löfqvist föreligger. I underlaget beskrivs 
nuvarande mål och indikatorer för teknisk nämnds skattefinansierade respektive 
avgiftsfinansierade verksamheter. Dessutom ges förslag på nya 
verksamhetsmål och indikatorer för verksamhetsår 2017. 

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 

att för verksamhetsår 2017, fastställa föreslagna verksamhetsmål och 
indikatorer för teknisk nämnds skattefinansierade respektive avgiftsfinansierade 
verksamheter.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controllern, daterad 2017-02-27 

Förslag mål och indikatorer teknisk nämnd 2017 

Nuvarande mål och indikatorer teknisk nämnd 2017 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef 

Controller 
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§ 40  

Teknisk nämnds internbudget 2017 

Dnr 2017-000079  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnds totala budgetram beslutad av kommunfullmäktige, uppgår för 
år 2017 till 111 395 tkr.  

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2017.   

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controllern, daterad 2017-02-14 

Internbudget RR 2017 teknisk nämnd 

Internbudget verksamhetsnivå 2017 teknisk nämnd 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef 

Controller 
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§ 41  

Intern kontroll 2017 teknisk nämnd  

Dnr 2017-000095  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta föreslagen intern kontrollplan för 2017, samt 

att lämna den vidare för vidare hantering.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram anvisningar för arbetet med intern kontrollplan. 
Tekniska nämnden ska under innevarande år ta fram förslag till en intern 
kontrollplan för sin verksamhet. 

En viktig förändring är krav på tydlig och transparant riskanalys med koppling till 
nämndens mål och indikatorer. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som 
sedan är underlag för beslut om vilka internkontrollmoment, som ska 
genomföras under det kommande året. De internkontrollmoment, som sedan 
väljs är de som uppnår en bestämd risknivå. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist  föreslår tekniska nämnden besluta 

att anta föreslagen intern kontrollplan för 2017, samt  

att lämna den vidare för vidare hantering.   

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-03-13 

Bilaga 1: Anvisningar för arbete med för intern kontroll 2017, daterade 2016-12-
07 

Bilaga 2: Förslag på internkontrollplan 2017 

      

      

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Teknisk chef 
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§ 42  

Upplåtelse av allmän plats för 
bredbandsledningar i Bara  

Dnr 2017-000103  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att upplåtelse av allmänplatsmark för befintligt fibernät för telefoni, tv och 
bredband till Samfällighetsföreningen Bara Fiber sker mot en engångsavgift om 
87 000 kr baserat på 20 års avgift,  

att överenskommelse träffas med föreningen härom, samt 

att meddela kommunstyrelsen, att i Ks 2012-01-23 § 7, upphäva attsatser 
nummer 5 och 6 avseende ersättningsnivå för markupplåtelse.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-23, § 7, att medge Bara Fiber att 
nedlägga och behålla fibernät för bredband i kommunens gatumark och 
allmänplatsmark enligt kartskiss daterad 2011-10-26. Upplåtelsen medgavs 
som en gemensamhetsanläggning. Det uppdrogs åt kommunförvaltningen att 
återkomma med ett förslag till markavtal med Samfällighetsföreningen Bara 
Fiber. Kommunstyrelsen beslutade också att ersättningen för markupplåtelsen 
skulle vara fn 1 %, dock högst 1,5 % av investeringskostnaden och år. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta       

att upplåtelse av allmänplatsmark för befintligt fibernät för telefoni, tv och 
bredband till Samfällighetsföreningen Bara Fiber sker mot en engångsavgift om 
87 000 kr baserat på 20 års avgift,  

att överenskommelse träffas med föreningen härom, samt 

att meddela kommunstyrelsen, att i Ks 2012-01-23 § 7, upphäva attsatser 
nummer 5 och 6 avseende ersättningsnivå för markupplåtelse.  

Teknisk chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-03-06 

Skrivelse från Samfällighetsföreningen Bara Fiber 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 
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§ 43  

Information ställföreträdande enhetschefer 

Dnr 2017-000039  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
För att stärka organisationen har Miljö och teknik permanenta ställföreträdare 
för resultatenhetscheferna. Ställföreträdaren skall kunna gå in när ordinarie chef 
är frånvarande. Den permanenta funktionen ökar möjligheten för cheferna att 
hantera svåra situationer kopplat till frånvaro. Det ökar också möjligheten att 
kunna rekrytera chefer i framtiden då eventuell lägre frånvaro underlättas 
(exempelvis föräldraledighet), eftersom det finns en fungerande organisation 
med ställföreträdare utsedda. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna informationen. 

Teknisk chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-03-13 

Protokoll från samverkan för Miljö och teknik (VESAM) 2017-02-16 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 44  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000010  

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 fattade delegationsbeslut 
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§ 45  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000022  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden  

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige: 

Kf 2017-02-15, § 19, Förslag till Avfallstaxa för Svedala kommun 

Kf 2017-02-15, § 24, Organisatorisk tillhörighet för Räddningstjänsten i Svedala 
kommun 

Kf 2017-02-15, § 28, Valärenden 

Övrigt: 

Bmn 2017-02-16, § 20, Hemställa kommunstyrelsen att klargöra om VA-planen 
kommer att uppdateras 
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§ 46  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000107  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  
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§ 47  

Information utredning om skadade sopkärl  

Dnr 2017-000116  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om utredningen av skadade sopkärl. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna informationen.  

Handlingar i ärendet 
Brev om skadade sopkärl, daterat 2017-03-17 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Servicechef 
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§ 48  

Information uppstartskostnader i samband med 
ny avfallshantering 

Dnr 2017-000118  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om uppstartskostnader i samband med 
ny avfallshantering. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna informationen.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse, daterad 2017-03-21 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Servicechef 

 


