
 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
 

Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se 
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Plats och tid Svedala kommunhus, lokal Sjödiken 
2016-03-08, kl 17:00-20:00 

Paragrafer 23-32 

Beslutande Se sida 2 

Övriga deltagande Se sida 2 

Underskrift sekreterare  

 Alexandra Pamp 

Underskrift ordförande  

 Per Olof Lindgren 

Utses att justera Christer Jönsson 

Justeringsdatum  

Justerande     

  Christer Jönsson   
     

Anslagsbevis 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.  

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2016-03-08 

Anslaget sätts upp 2016-03-18 

Anslag tas ned 2016-04-11 

Protokollets förvaringsplats Miljö och teknik 

Underskrift  

 Alexandra Pamp 

     

    Utdragsbestyrkande 
 



te2(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

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 Christer Jönsson   
MP Daniel Forsberg   
BP Torsten Paulcén   
    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
S Alf Persson Teknisk chef Johan Israelsson  
V Gustaf Törnqvist Nämndsekreterare Alexandra Pamp  
  Controller Linus Åstradsson §§ 23-25 
  VA-chef Anne-Marie Pedersen § 23 

exklusive beslut 
  Servicechef Annci J:son Svensson § 23 

exklusive beslut 
  Projektchef Alf Rasmussen § 23 exklusive 

beslut 
  Facklig representant Bertil Rantoft §§ 23-26, § 27 

exklusive beslut 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 23   
 

Bokslutsinformation 2015 
Kommunförvaltningen har upprättat bokslut för 2015. Från Miljö och teknik föreligger 
”Årsredovisning Teknisk nämnd” som ingår i bokslutet.  

Teknisk chef Johan Israelsson och controller Linus Åstradsson redogör för bokslutet i sin 
helhet och då särskilt på måluppfyllelse för nämndens verksamhet. 

Verksamhetschefer Alf Rasmussen, Annci J:son Svensson samt Anne-Marie Pedersen 
redogör för sina respektive områden. 

 

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

_____________ 

  



te4(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 24   
 

Internbudget 2016 
Skrivelse från teknisk chef Johan Israelsson och controller Linus Åstradsson, daterad 2016-
02-29, föreligger. I tjänsteskrivelsen ges förvaltningens förslag till beslut innebärande, 

att tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2016.  

Teknisk chef Johan Israelsson och controller Linus Åstradsson föredrar föreslagen 
internbudget. 

Björn Jönsson, S framför att han framöver önskar att indikatorer för teknisk nämnd tas före 
internbudget så att budgeten kan diskuteras utefter beslutade mål/indikatorer. 

Erik Stoy, M framför att han framöver, i den mån det är möjligt, önskar en tydligare koppling av 
mål/indikatorer till budget, till exempel med en beräkning vad det kostar att sätta ett högre mål. 

Teknisk chef Johan Israelsson och controller Linus Åstradsson tar framförda synpunkter med 
sig inför framtida mål- och budgetarbete. 

 

Teknisk nämnd beslutar 
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2016. 

_____________ 

  



te5(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 25  
  

Mål och indikatorer 2016 
Beslutsunderlag från teknisk chef Johan Israelsson, daterat 2016-03-01, föreligger. I 
beslutsunderlaget beskrivs nuvarande mål och indikatorer för teknisk nämnds 
skattefinansierade respektive avgiftsfinansierade verksamheter. Dessutom ges förslag på nya 
verksamhetsmål och indikatorer för verksamhetsår 2016. 

Björn Jönsson, S önskar att Gatu- och parkenhetens verksamhetsmål om att utveckla 
attraktiva och vackra infartsvägar till tätorterna framöver ändras.  

 

Teknisk nämnd beslutar 
att för verksamhetsår 2016, fastställa föreslagna verksamhetsmål och indikatorer för 
nämndens skattefinansierade respektive avgiftsfinansierade verksamheter. 

_____________ 

  



te6(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 26   ks dnr 2016-35 / tn dnr 2015-54 
 

Yttrande över strategi för ett hållbart transportsystem i 
Skåne 2050 
Region Skåne har för yttrande, senast 2016-05-13, översänt förslag till strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne 2015. Med strategin vill Region Skåne tydliggöra vägval, mål och 
prioriteringar för hur infrastruktursatsningar ska kunna användas som ett medel för att nå 
regionala utvecklingsmål.  

Ärendet överlämnat, enligt skrivelse daterad 2016-02-02, till bygg- och miljönämnden och 
teknisk nämnd för gemensamt yttrande senast 2016-03-14.  

Gemensamt yttrande, daterat 2016-02-24, från gatu- och parkchef Johanna Andersson och 
miljöstrateg/miljöinspektör Linda Wolski föreligger.   

 

Teknisk nämnd beslutar 
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen. 

_____________ 

  



te7(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 27  
  

Gatunamn Åkerbruket 
Torbjörn Wahlström, 1:e byggnadsinspektör, redogör i tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-23, 
för namngruppens arbetsgång för att ta fram nya gatunamn. Namngruppen har som en 
viljeinriktning att, om möjligt, koppla nya gatunamn till historiska, kulturella eller äldre 
verksamheter på de aktuella områdena för namnsättning. Namnförslagen till det 
nyexploaterade bostadsområdet är tänkt att knyta an till områdets tidigare verksamhet, 
jordbruk.  

Skrivelse från namngruppen, daterad 2015-05-27, med förslag på gatunamn föreligger. Efter 
avgivna yttranden har några förändringar gjorts, vilket 1:e byggnadsinspektör redogör för i 
ovan nämnda tjänsteskrivelse. Till densamma tjänsteskrivelse tillkommer redovisning av 
föreslagna gatusträckningar/namn (Åkerbruks-, Slipstens-, Plog-, Slåtterbalks-, Kultivator-, 
Ringvälts-, Foderkvarns-, Ardenner- samt Oxgatan).  

1:e byggnadsinspektör ger följande förslag till beslut, 

att anta förslag till gatunamn för Åkerbruket.  

Ordförande föreslår att anta gatunamn enligt förslag, med undantag av Foderkvarnsgatan som 
byts till Tröskverksgatan. 

 

Teknisk nämnd beslutar 
att anta föreslagna gatunamn (Åkerbruks-, Slipstens-, Plog-, Slåtterbalks-, Kultivator-, 
Ringvälts-, Ardenner- samt Oxgatan), samt 

att ändra föreslaget gatunamn Foderkvarnsgatan till Tröskverksgatan och därmed anta 
namnförslag Tröskverksgatan. 

_____________ 

  



te8(12) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 28  
  

Nytt gatunamn till Svedalahallen 
Torbjörn Wahlström, 1:e byggnadsinspektör, redogör i tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-23, 
för Svedala tennisklubbs och Svedalahallen AB:s önskan om ny adress och nytt gatunamn till 
sin anläggning. Enligt skrivelse från Svedala Tennisklubb och Svedalahallen AB, daterad 
2015-02-19, så är det svårigheter att hitta till hallen på grund av att Svedalahallen och övriga 
anläggningar i närområdet har samma gatunamn. För att lättare hitta till Svedalahallen föreslår 
representant för Svedala Tennisklubb och Svedalahallen AB att ett unikt gatunamn för 
anläggningen sätts, nämligen Tennisgatan. 

1:e byggnadsinspektör ger följande förslag till beslut, 

att anta namnförslaget Tennisgatan som nytt gatunamn till Svedalahallen.  

 

Teknisk nämnd beslutar 
att anta namnförslaget Tennisgatan som nytt gatunamn till Svedalahallen.  

_____________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 29  
  

Information om lokalförsörjningsplan 
Teknisk chef Johan Israelsson informerar muntligen om lokalförsörjningsplanen som årligen 
revideras.  

Ordförande föreslår att inbjuda lokalstrateg Micael Holm till nästa nämndsmöte 2016-04-12.  

 

Teknisk nämnd beslutar 
att bjuda in lokalstrateg till nämndsmöte 2016-04-12, samt 

att tacka för informationen och lägga densamma till handlingarna. 

_____________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 30   
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Yttrande: 
- Yttrande, daterat 2016-02-18, Södra Östersjöns vattenförvaltnings förslag till reviderat 
åtgärdsprogram inom förvaltningscykeln 2015-2021 inkluderat bilaga 1 

Upphandlingar: 
- Tilldelningsbeslut ”Förnyelse vattenledning, Benvedsgränd i Bara”, vinnande anbud Gösta 
Ahlquist AB 
 
SvedalaHem: 
- Hyreskontrakt, Tågmästaregatan 4 
- Hyreskontrakt, Pilspinnaregatan 10 

Övrigt: 
- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 5 st 
- Delegationsbeslut enligt punkt 4 
 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

_____________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 31   
 

Meddelanden och skrivelser 
Beslut från kommunfullmäktige: 
- Kf 2016-02-10, § 26, Val 
- Kf 2016-02-10, § 28, Motion om översyn av behovet av övergångsställen 
 
Beslut från socialnämnden: 
- Sn 2016-01-21, § 5, Förslag till ny renhållningsordning- remiss 
 
Inbjudan: 
- Temadag ”Vattenförvaltning och åtgärdsprogrammet- Vad är kommunernas uppdrag” 

Övrigt: 
- Rapport från Bygg-och miljönämnden till Vattenmyndigheterna 
 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna. 

_____________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-03-08 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 32   
 

Nya frågor anmäls 
Inga nya frågor anmäls. 

___________ 
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