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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
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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, §§ 99-104    
S Christer Jönsson, tjänstgör för Anders Gsaxner, S    
MP Daniel Forsberg   
SD 
S 

Henrik Corneliussen, tjänstgör för Lars Dahmström, SD  
Alf Persson, tjänstgör för Björn Jönsson, S §§ 105-115 

  

    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
BP 
C 
S 
S 
MP 

Torsten Paulcén 
Per Belander 
Christer Jönsson 
Alf Persson 
Martin Gustafsson, 
§§ 99-102, 104 

Teknisk chef 
Nämndsekreterare 
Gatu- och parkchef 
VA-chef 
 
Allmänhet 

Fredrik Löfqvist  
Alexandra Pamp 
Johanna Andersson 
Anne-Marie Pedersen, §§ 103, 
105-107 
§§ 99-102, 104 

V 
 

Gustaf Törnqvist 
 

  
 
 
 
 
 

    
    
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Tn § 99 Tn 2016-276 
 

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet utmed 
Vismarlövsvägen 
Förslag om att hastigheten på Vismarlövsvägen ska sänkas från 70 kilometer i timmen till 50 
kilometer i timmen har lämnats i medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-14, Kf § 101, att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-27, föreligger. 
Gatu- och parkchefen informerar om att Vismarlövsvägen är Trafikverket väghållare för och att 
vägen ligger utanför tätbebyggt område. Eftersom det inte är Svedala kommuns väg kan 
kommunen därför inte heller besluta om ändrad hastighet. Det är Länsstyrelsen som beslutar 
om samtliga trafikföreskrifter utmed dessa vägar.   

Gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd att föreslå kommunfullmäktige att skicka ärendet 
vidare till Länsstyrelsen för ställningstagande, samt att därmed anse medborgarförslaget vara 
besvarat då det är Länsstyrelsen som beslutar om trafikföreskrifter för Vismarlövsvägen.  

Förslagställaren presenterar sitt medborgarförslag.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår att besluta enligt förslag. 

Teknisk nämnd beslutar  
att föreslå kommunfullmäktige att skicka ärendet vidare till Länsstyrelsen för 
ställningstagande, samt  

att därmed anse medborgarförslaget vara besvarat då det är Länsstyrelsen som beslutar om 
trafikföreskrifter för Vismarlövsvägen.  

____________ 
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Tn § 100 Tn 2016-277  
 

Svar på medborgarförslag om kombinerad cykel- och 
gångväg längs Toftavägen 
Förslag om att det ska anläggas en kombinerad cykel- och gångväg längs Toftavägen, mellan 
Bjeretsvägen och Solskensgatan för att öka säkerheten för cykel- och gångtrafikanter har 
lämnats i medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-14, Kf § 102, att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-30, föreligger. 
Utmed Toftavägen har under detta och föregående år en gång- och cykelväg byggts utmed 
vägen mellan Vårgatan och gång-och cykelväg som kommer ut från norr om Toftaängen. I 
kommunens investeringsplan finns från och med 2017 ett årligt projekt för utbyggnad av gång- 
och cykelvägnätet. Sträckan från där gång- och cykelvägen slutar idag och upp till 
Solskensgatan finns med i denna plan.  

Gatu- och parkchef ser ett utrymmesmässigt problem i tunneln för att kunna gå vidare med 
gång- och cykelvägen. Tunnelns bredd är 8 meter, men taket sluttar på båda sidor och är 
endast 3,5 meter på högsta punkten. Detta gör att större fordon (exempelvis räddningsfordon) 
redan idag måste gå ut i mitten och många kommer inte under alls. Att lägga en gång- och 
cykelväg genom tunneln anses därför olämpligt. 

Gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd besluta att föreslå kommunfällmäktige att anse 
medborgarförslaget vara bifallen med hänvisning till antagen cykelplan i investeringsbudgeten 
för sträckan mellan Tofta vårdboende och Solskensgatan, samt att sträckan norr om 
Solskensgatan vara besvarad med hänvisning till beskriven utrymmesbrist. 

Förslagställaren presenterar sitt medborgarförslag.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta enligt förslag.  

Daniel Forsberg, MP yrkar att andra attsatsen ändras till att sträckan från Solskensgatan till 
Bjeretsvägen målas med vägrenar på bägge sidor av Toftavägen.  

Ordförande finner att teknisk nämnd beslutat enligt förslag.   

Omröstning begärs av Daniel Forsberg, MP, och genomförs. 
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fortsättning Tn § 100 

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för liggande förslag röstar 
Ja. Den som vill rösta för Daniel Forsbergs, MP yrkande röstar Nej. Vinner Nej har teknisk 
nämnd beslutat enligt Daniel Forsbergs yrkande. 

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

Ja-röster: Per Olof Lindgren, L; Björn Jönsson, S; Christer Jönsson, S.  

Nej-röst: Daniel Forsberg, MP; Erik Stoy, M; Sverker Nordgren, M; Henrik Corneliussen, SD 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut kvar och det är Daniel Forsbergs.  

Ordförande finner att teknisk nämnd bifaller Daniel Forsbergs förslag att andra attsatsen 
ändras till att sträckan från Solskensgatan till Bjeretsvägen målas med vägrenar på bägge 
sidor av Toftavägen. 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfällmäktige att anse medborgarförslaget vara bifallet med hänvisning till 
antagen cykelplan i investeringsbudgeten för sträckan mellan Tofta vårdboende och 
Solskensgatan, samt  

att sträckan från Solskensgatan till Bjeretsvägen målas med vägrenar på bägge sidor av 
Toftavägen. 

______________  
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Tn § 101  Tn 2016-275 
 

Svar på medborgarförslag om att sänka hastigheten på 
Roslättsvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an) till 40 
kilometer i timmen 
Förslag om att hastigheten på Roslättsvägen (mellan Hyltarpsvägen och E65:an) ska sänkas 
från 60 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen har lämnats i medborgarförslag. 
Förslagsställaren anför att en sådan sänkning skulle leda till såväl säkrare trafik som minskat 
koldioxidutsläpp.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-14, Kf § 100, att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-30, föreligger. 
Roslättsvägen har idag en beslutad hastighet om 60 km/h. Förslagsställaren upplever att 
hastigheten inte hålls. Vid en hastighetsmätning som gjordes under en vecka i början av 
september i år visade resultatet att medelhastigheten var 55 km/h, att 85% av samtliga fordon 
som passerade höll en hastighet lägre än 64km/h och att 95% av samtliga fordon som 
passerade höll en hastighet lägre än 71km/h. Dessa siffror anser gatukontoret klassas som 
låga jämfört med många andra gator i kommunen och vi ser inget behov av ökat 
säkerhetsarbete vid vägen utifrån detta resultat.  

Under senare år har ett flertal trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts. Vägen har byggts 
om genom att den smalnats av och en gång- och cykelväg har anlagts utmed vägen. Sikten 
utmed vägen är också god. Refuger finns utmed vägen och en säker passage i form av en 
tunnel finns som gör att det går att passera vägen på ett mycket trafiksäkert sätt.  

Gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som 
gjorts under senare år samt till den nyligen gjorda hastighetsmätningen på Roslättsvägen som 
visade på låga acceptabla hastigheter.  

Förslagställaren presenterar sitt medborgarförslag.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta enligt förslag.  
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Fortsättning Tn § 101 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till 
de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gjorts under senare år samt till den nyligen gjorda 
hastighetsmätningen på Roslättsvägen som visade på låga acceptabla hastigheter. 
____________ 
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Tn § 102  Tn 2015-144 
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga en grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara samt markering av 
övergångsställe vid busshållplats 
Förslag om att kommunen ska låta anlägga en grusad gångväg längs med Malmövägen i Bara 
och att kommunen ska ordna ett övergångsställe vid busshållplatsen vid Spångholmsvägen 
har lämnats i medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-11, Kf § 46, att översända medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson framförde i tjänsteskrivelse daterad 2015-04-29 att 
eftersom samtliga åtgärder i medborgarförslaget är inom Trafikverkets vägområde krävs ett 
godkännande av dem.  

Teknisk nämnd beslutade 2015-05-12, Tn § 53, att skicka medborgarförslaget om grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara vidare för prövning till Trafikverket. Av okänd 
anledning skickades tyvärr inte ärendet vidare till Trafikverket. 

Teknisk nämnd beslutade 2016-05-10, Tn § 46, att åter skicka medborgarförslaget för 
prövning till Trafikverket, samt att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 
besvarat med hänvisning till att medborgarförslaget är skickat till Trafikverket för beaktande. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-13, Ks § 155, att återremittera ärendet till teknisk nämnd 
för ytterligare beredning. 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2016-10-04, föreligger innehållande bland 
annat remissyttrandet från Trafikverket. 

Gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd besluta att föreslå kommunfällmäktige att bifalla 
medborgarförslaget gällande gångvägen då föreslagen sträcka läggs till i antagen 
cykelvägsplan, men att förslaget om att ordna ett övergångsställe vid busshållplatsen ska 
anses vara besvarat med hänvisning till olycksrisk och falsk trygghet vid övergångsställe.   

Förslagställaren presenterar sitt medborgarförslag.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta enligt förslag.  
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Fortsättning Tn § 102 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfällmäktige att bifalla medborgarförslaget gällande gångvägen då 
föreslagen sträcka läggs till i antagen cykelvägsplan, men 

att förslaget om att ordna ett övergångsställe vid busshållplatsen ska anses vara besvarat 
med hänvisning till olycksrisk och falsk trygghet vid övergångsställe. 

_____________ 
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Tn § 103  Tn 2016-271 
 

Svar på skrivelse angående namnskyltar på träd 
Skrivelse från Värby Villastad angående namnskyltar på träd på Gröningen i Bara har 
inkommit 2016-09-14.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-27, föreligger 
beskrivande möjligheter och problem med att sätta namnskyltar på träd. 

Gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd besluta att ge parkenheten i uppdrag att lägga ut 
information om större trädplanteringar på hemsidan.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta enligt förslag.  

Teknisk nämnd beslutar 
att ge parkenheten i uppdrag att lägga ut information om större trädplanteringar på hemsidan. 

_____________ 
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Tn § 104  Tn 2016-290 
 

Svar på skrivelse angående hastigheter i Bara 
Skrivelse angående hastighet utmed Malmövägen i Bara har inkommit 2016-09-26.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-30, föreligger 
där förklaring till varför hastigheten och området för tätbebyggt område har nyligen ändrats 
utmed Malmövägen i Bara. Detta är ett beslut som är taget av Trafikverket och Länsstyrelsen. 
På grund av en digitalisering av kartorna ansökte kommunen om nya tätbebyggda områden 
hos Trafikverket och Polisen. Bara tätort ansöktes om att fortsätta enligt tidigare skyltning och 
beslut, dock blev detta inte godkänt av Trafikverket.  

Trafikverket är väghållare för vägen och måste dessutom godkänna kommunens ansökningar 
om tätbebyggt område. Det innebar att Baras tätbebyggda område minskades utmed 
Malmövägen. Detta i sin tur ledde till att Länsstyrelsen som beslutar om hastigheter på alla 
vägar som inte är kommunala inom tätbebyggt område, tog ett beslut om förändrad hastighet. 
Något som Svedala kommun inte var medvetna om förrän skyltningen kom upp.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet. 

Björn Jönsson, S föreslår att tillskriva Länsstyrelsen om att Svedala kommun önskar skyltning 
som den var innan aktuell väg skyltades om. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta att tillskriva Länsstyrelsen och påtala Svedala 
kommuns missnöje med genomförda förändringar avseende Malmövägen i Bara.  

Teknisk nämnd beslutar 
att tillskriva Länsstyrelsen och påtala Svedala kommuns missnöje med genomförda 
förändringar avseende Malmövägen i Bara.  

______________  



12(25) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 105  Tn 2016-297 
 

Skötsel av tomt och mark, Svedala kommun 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg Micael Holm, controller Linus Åstradsson samt gatu- och 
parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-10-14, föreligger. 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.  
 
Lokalstrateg, controller och gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd besluta  
 
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 skall ske innan dess, 
samt 
 
att ärendet skall delges kommunstyrelsen för kännedom.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson samt nämndsekreterare Alexandra Pamp föredrar 
ärendet.  

Sverker Nordgren, M föreslår att femte attsatsen ändras till att informera kommunstyrelsen 
och Svedab om ärendet. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta enligt förslag, men att femte attsatsen ändras 
enligt Sverker Nordgrens förslag. 
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Fortsättning Tn § 105 

Teknisk nämnd beslutar 
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. 

______________  
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Tn § 106  Tn 2016-256 
 

Utökning av budget Säkerhet på vattenanläggning 2016 
Teknisk nämnd beslutade 2016-09-13, Tn § 89, att bordlägga ärendet till nämndsmötet 2016-
10-11 då VA-enheten får återkomma med ett förslag till omdisponering. 

Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Lin Linde, daterad 2016-09-05, föreligger beskrivande de 
förändringar som gjorts och kommer göras för att säkerställa leveranssäkerheten. 

VA-chef Anne Marie Pedersen föredrog ärendet, där det förmodligen finns behov för en 
omdisponering av medel så att pågående projekt kan slutföras. Detaljer för en sådan 
omdisponering var inte klara 2016-09-13. 

Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2016-10-03, föreligger innehållande förslag till 
omdisponering av medel. 

VA-chef föreslår teknisk nämnd besluta  

att öka budgeten för projekt I811 Säkerhet vattenanläggning med 800 tkr till totalt 2 100 tkr för 
år 2016, samt  

att minska budgeten för projekt I828 Oförutsedda VA-investeringar tfa exploatering med 800 
tkr till 1 200 tkr för år 2016. 

VA-chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta  

att föreslå kommunfullmäktige att öka budgeten för projekt I811 Säkerhet vattenanläggning 
med 800 tkr till totalt 2 100 tkr för år 2016, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att minska budgeten för projekt I828 Oförutsedda VA-
investeringar tfa exploatering med 800 tkr till 1 200 tkr för år 2016. 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att öka budgeten för projekt I811 Säkerhet vattenanläggning 
med 800 tkr till totalt 2 100 tkr för år 2016, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att minska budgeten för projekt I828 Oförutsedda VA-
investeringar tfa exploatering med 800 tkr till 1 200 tkr för år 2016. 

______________  
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Tn § 107  Tn 2016-249 
 

Begäran om reducerad anläggningsavgift för kommunalt 
spillvatten 
En ansökan har inkommit med en begäran om att få nedsatt anläggningsavgift avseende 
kommunalt spillvatten, eftersom han följde miljökontorets påminnande uppmaning år 2002, 
och installerade en godkänd enskild avloppsanläggning till en kostnad av cirka 60 tkr så sent 
som år 2003. 

Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen, daterad 2016-10-03, föreligger.  

VA-chef föreslår teknisk nämnd besluta att inte bevilja reducerad anläggningsavgift till 
privatpersonen. 

VA-chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta  

att inte bevilja reducerad anläggningsavgift, då Svedala kommun inte varit försumlig och då 
anläggningen är avskriven enligt praxis. 

Teknisk nämnd beslutar 
att inte bevilja reducerad anläggningsavgift, då Svedala kommun inte varit försumlig och då 
anläggningen är avskriven enligt praxis. 

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 108  Tn 2016-302 
 

Information om delårsrapport teknisk nämnd 
Delårsrapport för teknisk nämnd, daterad 2016-09-21, föreligger. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta  

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Teknisk nämnd beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 109  Tn 2016-299 
 

Förslag till ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Svedala kommun” 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 27, att uppdra åt samtliga nämnder att göra en 
översyn av i författningssamlingen angivna författningar i avsnitt 1-4 som respektive nämnd är 
ansvariga för, så att de är aktuella. Verksamheterna bemyndigades att göra redaktionella 
ändringar i författningarna som till exempel uppräkning av taxa med index, ändring till rätt 
organisationsnamn (nämnd istället för beredning) eller dylikt. 

Teknisk nämnd beslutade 2016-08-23, § 80, att överlämna tjänsteskrivelsen (från dåvarande 
teknisk chef) som teknisk nämnds svar på kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 27. 
Förslag till nya lydelser av teknisk nämnds författningar görs under hösten 2016. 

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp, 
daterad 2016-10-04, och förslag till uppdaterad föreskrift enligt rubrik föreligger.  

Föreskriften har reviderats i mindre omfattning avseende språkbruk. Innehållet i sak är inte 
förändrat. 

Teknisk chef och nämndsekreterare föreslår teknisk nämnd besluta  

att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Svedala 
kommun” (Ffs 1:01), samt 

att delge kommunfullmäktige beslutet. 

Teknisk chef och nämndsekreterare föredrar ärendet.  

Sverker Nordgren, M föreslår att första attsatsen ändras så att teknisk nämnd antar istället för 
ställer sig bakom föreslagen föreskrift.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd att  

att anta förslag till föreskriften ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Svedala kommun” (Ffs 
1:01), samt 

att delge kommunfullmäktige beslutet. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Fortsättning Tn § 109 

Teknisk nämnd beslutar 
att anta förslag till föreskriften ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Svedala kommun”          
(Ffs 1:01), samt 

att delge kommunfullmäktige beslutet. 

______________ 

  



19(25) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 110  Tn 2016-299 
 

Förslag till ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Svedala kommun” 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 27, att uppdra åt samtliga nämnder att göra en 
översyn av i författningssamlingen angivna författningar i avsnitt 1-4 som respektive nämnd är 
ansvariga för, så att de är aktuella. Verksamheterna bemyndigades att göra redaktionella 
ändringar i författningarna som till exempel uppräkning av taxa med index, ändring till rätt 
organisationsnamn (nämnd istället för beredning) eller dylikt. 

Teknisk nämnd beslutade 2016-08-23, § 80, att överlämna tjänsteskrivelsen (från dåvarande 
teknisk chef) som teknisk nämnds svar på kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 27. 
Förslag till nya lydelser av teknisk nämnds författningar görs under hösten 2016. 

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp, 
daterad 2016-10-05, och förslag till uppdaterad föreskrift enligt rubrik föreligger. 

Föreskriften har reviderats redaktionellt avseende språkbruk. Innehållet i § 2 har uppdaterats 
med korrekta försäljningsplatser för torghandel. Lagrummen i §§ 6 och 8 har reviderats med 
korrekt lagrum då lagstiftning som hänvisning görs till är upphävd och ersatt med ny 
lagstiftning.  

Teknisk chef och nämndsekreterare föreslår teknisk nämnd besluta  

att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Svedala kommun” (Ffs 1:12), samt 

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

Teknisk chef och nämndsekreterare föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd att besluta enligt förslag. 

  



20(25) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Fortsättning Tn § 110 

Teknisk nämnd beslutar 
att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Svedala kommun” (Ffs 1:12), samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta uppdaterat förslag till ”Lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln i Svedala kommun”. 
________________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 111       Tn 2016-300 

Förslag till ”Regler om bidrag till enskilda vägar” 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 27, att uppdra åt samtliga nämnder att göra en 
översyn av i författningssamlingen angivna författningar i avsnitt 1-4 som respektive nämnd är 
ansvariga för, så att de är aktuella. Verksamheterna bemyndigades att göra redaktionella 
ändringar i författningarna som till exempel uppräkning av taxa med index, ändring till rätt 
organisationsnamn (nämnd istället för beredning) eller dylikt. 

Teknisk nämnd beslutade 2016-08-23, § 80, att överlämna tjänsteskrivelsen (från dåvarande 
teknisk chef) som teknisk nämnds svar på kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 27. 
Förslag till nya lydelser av teknisk nämnds författningar görs under hösten 2016. 

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp, 
daterad 2016-10-05, och förslag till uppdaterad föreskrift enligt rubrik föreligger. 

Föreskriften har reviderats redaktionellt avseende språkbruk. Innehållet i sak är inte förändrat 
undantaget ett tillägg i andra stycket om att ”tekniska nämnden ska avgöra tolkningsfrågor 
kring denna föreskrift, vilket inte får delegeras”. Till följd av detta tillägg har sista styckets 
”Tvist med anledning av dessa regler ska slutligt avgöras av Kommunstyrelsen” strukits. 

Teknisk chef och nämndsekreterare föreslår teknisk nämnd besluta  

att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Regler om bidrag till enskilda vägar” (Ffs 3:07), 
samt 

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta uppdaterat förslag till ”Regler om bidrag till 
enskilda vägar”. 

Teknisk chef och nämndsekreterare föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd att besluta enligt förslag. 

Teknisk nämnd beslutar 
att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Regler om bidrag till enskilda vägar” (Ffs 3:07), 
samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta uppdaterat förslag till ”Regler om bidrag till 
enskilda vägar”. 

________________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 112       Tn 2016-301 

Förslag till ”Föreskrifter om renhållning av gångbana med 
mera” 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 27, att uppdra åt samtliga nämnder att göra en 
översyn av i författningssamlingen angivna författningar i avsnitt 1-4 som respektive nämnd är 
ansvariga för, så att de är aktuella. Verksamheterna bemyndigades att göra redaktionella 
ändringar i författningarna som till exempel uppräkning av taxa med index, ändring till rätt 
organisationsnamn (nämnd istället för beredning) eller dylikt. 

Teknisk nämnd beslutade 2016-08-23, § 80, att överlämna tjänsteskrivelsen (från dåvarande 
teknisk chef) som teknisk nämnds svar på kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 27. 
Förslag till nya lydelser av teknisk nämnds författningar görs under hösten 2016. 

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp, 
daterad 2016-10-04, och förslag till ny föreskrift enligt rubrik föreligger. 

Föreskriften har reviderats i större omfattning. Flera lagrum har ändrats på grund av att den 
lagstiftning som hänvisning görs till idag är upphävd och ersatt med ny lagstiftning. Några 
förtydliganden avseende bland annat renhållningsskyldighetens omfattning, vinterrenhållning 
samt undantag från renhållningsskyldighet har gjorts jämförts med gällande föreskrift.  

Teknisk chef och nämndsekreterare föreslår teknisk nämnd besluta  

att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Föreskrifter om renhållning av gångbana med 
mera”,  

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till ”Föreskrifter om renhållning 
av gångbana med mera”, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande föreskrift ”Åläggande om gångbanerenhållning” 
(Ffs 1:33), antagen 1995-12-13, upphävs.  

Teknisk chef och nämndsekreterare föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd att besluta enligt förslag. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-10-11 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Fortsättning Tn § 112 

Teknisk nämnd beslutar 
att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Föreskrifter om renhållning av gångbana med 
mera”,  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till ”Föreskrifter om renhållning 
av gångbana med mera”, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande föreskrift ”Åläggande om gångbanerenhållning” 
(Ffs 1:33), antagen 1995-12-13, upphävs. 

________________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
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Tn § 113   

Anmälan av delegationsbeslut 
In- och uthyrda avtal/kontrakt: 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-286 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-288 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-281 
 
Avtal: 
- Ramavtal avtalsområde A Schaktfri förnyelse av tryckledningar, Pollex 
- Ramavtal avtalsområde B Schaktfri förnyelse av självfallsledningar, Aarsleff Rörteknik AB 
- Ramavtal avtalsområde B Schaktfri förnyelse av självfallsledningar, NCC Sverige AB 
- Ramavtal avtalsområde B Schaktfri förnyelse av självfallsledningar, Puls AB 
- Nyttjanderättsavtal, dnr 2016-287 
 

Övrigt: 
- Parkeringstillstånd nr 09 
- Attestförteckning 11/16 
- Yttrande i mål 9676-16 till Förvaltningsrätten, dnr 2016-294 
- Remissyttrande Mobilitetsplan för Skåne, 2016-176 
- Remissyttrande Cykelstrategi för Skåne, 2016-259 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

______________  
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Tn § 114   
 

Meddelanden och skrivelser 
Beslut från kommunfullmäktige: 
- Kf 2016-09-14, § 97, Svar på medborgarförslag om att bevara Röda skolan 
- Kf 2016-09-14, § 110, Kostnadsökning av dagvattenanläggning, Ågatan 
- Kf 2016-09-14, § 111, Svar på motion om att starta ”städprojekt” för städning av Svedala 
kommun 
 

Övrigt: 
- minnesanteckningar från styrgruppsmöte nr 16, FSI-projektet, skola och idrott 
- Information om VAKA:s finansiering 
- Cirkulär 16:50 från SKL, Budgetpropositionen för 2017 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

_____________ 
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Tn § 115   
 

Nya frågor anmäls 
Inga nya frågor anmäls. 

______________ 
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