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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-04-12 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Närvarolista teknisk nämnd 

Beslutande 
Parti Namn   
L Per Olof Lindgren, ordf   
M Erik Stoy, 1:e vice ordf   
M Sverker Nordgren   
S Björn Jönsson, 2:e vice ordf    
S Anders Gsaxner   
S Christer Jönsson, tjänstgör för 

Daniel Forsberg (MP) 
  

SD Lars Dahmström    
    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
BP Torsten Paulcén Projektchef Alf Rasmussen  
C Per Belander Nämndsekreterare Alexandra Pamp  
S Alf Persson Gatu- och parkchef Johanna Andersson, §§ 33-37, 39 
SD Henrik Corneliusson VA-chef Anne-Marie Pedersen, §§ 36-37  
V Gustaf Törnqvist Räddningschef Mikael Jönsson, § 33 
  Lokalstrateg Micael Holm, § 40 
  Personalföreträdare Bertil Rantoft, §§ 33-37 
  Medborgare Ann-Magreth Albin, §§ 33-35 
  Medborgare Nils Silfverschiöld, §§ 33-37 
    
    
    
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Tn § 33  Ks Dnr 2011-331  
 

Svar på motion angående brandsäkerhet med mera 
avseende kommunala anläggningar som äldreboende, 
skolor med mera 
Ronny Olander, Leif Göthed, Jan-Göran Pettersson, Kenneth Hovold, Christer Jönsson, 
Gull-Britt Jönsson och Lars Schultz, samtliga S, har i motion framlagt förslag om förebyggande 
brandsäkerhet i kommunala anläggningar som äldreboende, skolor med mera. I motionen 
föreslås en syneförrättning, revision, tillsyn och utförande görs enligt motionens anda och 
mening, att erforderliga resurser avsätts både ekonomiskt och personellt samt att 
riskutvärdering med förslag till åtgärdsförslag görs med olika ambitionsnivåer.  

Kommunfullmäktige beslutade 2011-05-09, § 87, att överlämna motionen till Beredningen för 
Samhällsbyggnad och tillväxt för beredning.  

Ärendet togs upp i Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2011-08-31, § 85, då 
fastighetschef och räddningschef informerade att konsult anlitats och utredning beräknades 
vara klar i april 2012. Beredningen beslutade att uppdra åt fastighetschefen och 
räddningschefen att återkomma när utredningen var klar.  

Ärendet togs åter upp i Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-01-14, § 6, med 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-07, och information från då tillförordnad räddningschef 
Mikael Jönsson och fastighetschef Staffan Sundström. Beredningen beslutade att lägga 
informationen till handlingarna. 

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-05, från räddningschef Mikael Jönsson föreligger där 
beskrivning ges hur räddningstjänsten på olika sätt, sedan mitten av 2000-talet, arbetar 
förebyggande vad gäller brandsäkerhet avseende kommunala anläggningar.  

Räddningschef Mikael Jönsson föredrar ärendet. Räddningschefen informerar att 
räddningstjänsten i stort arbetar på det sätt som motionen föreslår och att de har ekonomiska 
och personella resurser för att kunna bedriva den verksamhet de förestår.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
då innebörden av motionens förslag ryms inom befintlig verksamhet..  

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då innebörden av motionens förslag ryms 
inom befintlig verksamhet. 
_____________ 
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Tn § 34  Ks Dnr 2014-647 / Tn Dnr 2016-93 
 

Svar på medborgarförslag om att sätta stängsel runt de 
kvarvarande dammarna på Tegelbruket och intill 
Aggarpsvallen 
Annelie Löfgren, Jägmästaregatan 12, 233 43 Svedala, har i medborgarförslag föreslagit att 
kommunen ska sätta upp stängsel runt de kvarvarande dagvattendammarna på Tegelbruket 
och intill Aggarpsvallen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-10 att översända medborgarförslaget till Beredningen 
för Samhällsbyggnad och tillväxt för beredning. 

Ärendet behandlades i Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-12-17 med 
skrivelse från dåvarande gatu- och parkchef Tord Larsson som framförde att kommunens 
dammar är utformade på olika sätt beroende på funktion och utrymme. Vattendjupet kan i flera 
dammar variera beroende på att de har funktion av utjämningsmagasin. Där det är möjligt 
läggs slänter flackare än 1:4 så att det är möjligt för människor och djur att gå ned till 
vattenbrynet på ett säkert sätt. Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt beslutade 2014-
12-17 att återremittera ärendet till miljö och teknik för att utreda de juridiska omständigheterna 
av stängsel runt dammar närmare. 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-03-28, föreligger 
med förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget inte ska 
föranleda någon åtgärd då det saknas objektiva skäl att sätta upp staket runt de två 
utjämningsytorna med hänvisning till vad som redovisats i miljö och tekniks skrivelse om 
vattenstånd, utjämningsytornas läge, avståndet till befintliga bostäder samt lekplatser. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet. 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget inte ska föranleda någon åtgärd 
då det saknas objektiva skäl att sätta upp staket runt de två utjämningsytorna med hänvisning 
till vad som redovisats i miljö och tekniks skrivelse om vattenstånd, utjämningsytornas läge, 
avståndet till befintliga bostäder samt lekplatser. 

___________  
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Tn § 35  Ks Dnr 2015-160 / Tn Dnr 2015-180 
 

Svar på medborgarförslag om bekämpning av 
björnbärssnår i Baras grönområde 
Ann-Magreth Albin, Araliagränd 1, 233 63 Bara, har i medborgarförslag föreslagit att man ska 
bekämpa björnbärssnåren i Baras grönområde.  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-15, § 66, att överlämna förslaget till teknisk nämnd för 
besvarande direkt till frågeställaren.  

Teknisk nämnd beslutade 2015-06-09, § 64, att ge tekniska kontoret i samråd med 
miljökontoret att undersöka spridning och hantering i andra kommuner, samt ta ställning till om 
det ska klassas som ogräs. 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-03-28, föreligger 
vari bland annat miljökontoret genom miljöchef Anna Cedergren informerar om arter som 
klassas som ogräs. Björnbär klassas inte som ett ogräs. Beslut om att klassas som ogräs tas 
av miljökontoret genom Länsstyrelsen. Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår att 
anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Medborgare Ann-Magreth Albin framställer sitt medborgarförslag.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson svarar i enlighet med den tjänsteskrivelse, daterad 
2016-03-28, som föreligger.  

Teknisk nämnd beslutar 
att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

_____________ 
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Tn § 36  Tn Dnr 2016-94 
 

Förändrade principer för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde till kommunalt vatten och avlopp 
Vid teknisk nämnd 2015-10-13, § 96, presenterade VA-chef Anne-Marie Pedersen förslag till 
svar på det medborgarförslag som inkommit angående avgift för fastighetsägare som vill 
ansluta sig till kommunalt VA, men som inte befinner sig inom det område som kommunen 
bestämt som så kallat verksamhetsområde (Kf § 88, Dnr 2015-199). Teknisk nämnd beslutade 
att utse Sverker Nordgren, Björn Jönsson samt Per Olof Lindgren till arbetsgrupp för att se 
över de ekonomiska principerna i taxan, samt att avvakta med att besvara 
medborgarförslaget.  

Tjänsteskrivelse föreligger från VA-chef Anne-Marie Pedersen, daterad 2016-03-30 
innehållande en översikt av olika kommuners principer för om och hur anslutning kan ske för 
fastigheter utanför verksamhetsområde och vilka avgifter som då tas ut. 

Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen, daterad 2016-04-05 föreligger med 
förslag till beslut att riktlinjerna för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp ska lyda enligt: 

- Kommunen anvisar förbindelsepunkt i anslutning till befintliga ledningsnätet om inte 
särskilda skäl för annan plats finns. Förbindelsepunkt anvisas om det anses tekniskt 
lämpligt. 

- Avgift sätts enligt taxa. Förbindelsepunktsavgiften reduceras, med 1/350 per meter 
upp till 350 meter, med avseende på avståndet mellan förbindelsepunkt och placering 
av pumpenhet om sådan finns eller till trädgårdstomtgräns om det avser endast 
vattenledning eller självfallsledning.  

- Kommunen ska godkänna fastighetsägarnas utbyggnadsutformning och kvalitet samt 
kan begära att särskild anordning såsom vattenmätarbrunn eller luftningsanordning 
anläggs på fastighetsägarens bekostnad. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet. 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att riktlinjerna för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska lyda enligt: 

- Kommunen anvisar förbindelsepunkt i anslutning till befintliga ledningsnätet om inte 
särskilda skäl för annan plats finns.  
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Forts Tn § 36       Tn Dnr 2016-94 

 

- Avgift sätts enligt taxa. Förbindelsepunktsavgiften reduceras, med 1/350 per meter 
upp till 350 meter, med avseende på ledningens/ledningarnas längd mellan 
förbindelsepunkt och placering av pumpenhet om sådan finns eller till 
trädgårdstomtgräns om det avser endast vattenledning eller självfallsledning.  
 

- Kommunen ska godkänna fastighetsägarnas utbyggnadsutformning och kvalitet samt 
kan begära att särskild anordning såsom vattenmätarbrunn eller luftningsanordning 
anläggs på fastighetsägarens bekostnad. 
 

- Förbindelsepunkt anvisas endast om det anses lämpligt. 

____________ 
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Tn § 37  Ks Dnr 2015-199 / Tn Dnr 15-199 
 

Svar på medborgarförslag om anslutning till det 
kommunala va-nätet utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 
Nils Silfverschiöld, Klågerup 1, 233 76 Klågerup, har i medborgarförslag föreslagit att 
kommunen bör för att förbättra miljön och höja de kommunala VA-intäkterna, uppmuntra 
fastighetsägare utanför kommunens verksamhetsområde för VA att ansluta sig till det 
kommunala VA-nätet. I förslaget framförs att när en fastighetsägare utanför kommunens 
verksamhetsområde måste gräva mer än 15 meter till anslutningspunkten, så kvittar 
kommunen fastighetsägarens gräv- och andra projektkostnader upp till maximala 
anslutningsavgiften. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-13, § 88, att till teknisk nämnd överlämna 
medborgarförslaget för beredning.  

Teknisk nämnd beslutade 2015-10-13, § 96, att utse Sverker Nordgren, Björn Jönsson samt 
Per Olof Lindgren till arbetsgrupp för att se över de ekonomiska principerna i taxan, samt att 
avvakta med att besvara ärendet. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen redogör, i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-05, bland annat för 
medborgarförslagets påverkan på aktuell verksamhet. VA-chef Anne-Marie Pedersens förslag 
till beslut är att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

Teknisk nämnd har tagit beslut vid sittande möte, § 36, om att föreslå kommunfullmäktige 
förändra riktlinjerna för anslutning av fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde till 
kommunalt vatten och avlopp. Detta beslut innebär möjlighet till reduktion av 
anläggningsavgiften, men inte i den omfattning som medborgarförslaget föreslår. 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till  
av teknisk nämnd fattat beslut, § 36, om riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför 
kommunalt verksamhetsområde till kommunalt vatten och avlopp.   

_____________  
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Tn § 39  Ks Dnr 2016-106 / Tn Dnr 2016-70  

Yttrande gällande remiss över åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard 
Trafikverket har för yttrande senast 2016-06-01 översänt förslag till åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för nuvarande 
planperiod 2014-2025.  

Ärendet överlämnat, enligt skrivelse daterad 2016-03-08, till teknisk nämnd för yttrande senast 
2016-05-08.  

Yttrande, daterat 2016-03-29, från gatu- och parkchef Johanna Andersson föreligger med 
förslag till beslut att skicka remissvaret vidare till Trafikverket.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet. 

Teknisk nämnd beslutar 
att ställa sig bakom framlagt yttrande.  

____________  
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Tn § 40   Tn Dnr 2016-82 

 

 

  
Information om lokalförsörjningsplan 
Teknisk nämnd beslutade 2016-03-08, § 29, att bjuda in lokalstrateg Micael Holm för att 
informera om arbetet med lokalförsörjningsplanen.  

Lokalstrateg Micael Holm informerar om det pågående arbetet med lokalförsörjningsplanen. 

Teknisk nämnd beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

_____________ 
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Tn § 41   
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Upphandlingar: 
- Tilldelningsbeslut ”Utjämningsmagasin till spillvattenpumpstation K01 Klågerup”, vinnande 
anbud Peab Anläggning AB 
- Beslut om antagande av leverantör i upphandling: VA-material 2015 KS 2016/0055 
 
Övrigt: 
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Nr 02 och 03 
- Attestförteckning, 2/16 
- Ersättare för teknisk chef, 3/16 
- Tillfällig avställning från sop- och slamhämtning, 4/16 
- Gemensam behållare sophämtning, 5/16 
 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

__________ 
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Tn § 42   

Meddelanden och skrivelser 
Beslut från kommunfullmäktige: 
- Kf 2016-03-09, § 31, Reviderat arkivreglemente för Svedala kommun 
- Kf 2016-03-09, § 33, Val 
 
Beslut från kommunstyrelsen: 
- Ks 2016-02-22, § 23, Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till reviderat åtgärdsprogram 
2016-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt för regeringens prövning 
- Ks 2016-02-22, § 25, Revisionens granskning av avtalsuppföljning och 
upphandlingsprocessen 
- Ks 2016-02-22, § 27, Översyn av bestämmelser och riktlinjer med mera i kommunens 
författningssamling 
- Ks 2016-02-22, § 32, Begäran att få förvärva del av allmän platsmark gränsande till 
fastigheten Värby 44:105 i Bara 
- Ks 2016-02-22, § 37, Centrumprojektet för Svedala- redovisning av åtgärder 2015 och 2016 
- Ks 2016-02-22, § 38, Rutin för avbetalning av anläggnignsavgift för vatten och avlopp inom 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 
- Ks 2016-03-09, 53, Yttrande över Skånska åtgärder för miljömålen; Förslag till regionalt 
åtgärdsprogram för miljökvalitets mål 2016-2020 

 
Övrigt: 
- Minnesanteckningar från styrgruppsmöte nr 12 2016-03-14, FSI-projektet, skola och idrott 
- Brev daterat 2016-03-29 från Sydvatten om preliminär budget för 2017 
 

 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna. 
_____________ 
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Tn § 43   

Nya frågor anmäls 
Inga nya frågor anmäls. 

_________ 
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