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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 14 februari 2017 kl 17:00-19:40, ajournerat 18:20-
18:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 12-24 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 
  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 
  

 Erik Stoy  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-02-14 

Anslaget sätts upp 2017-02-16 Anslaget till och med 2017-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 
  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

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) 
Lars Dahmström (SD) 

 

 

Ersättare och insynsplatser 

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

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 16-19 
Lennart Hansson, enhetschef gatuenheten §§ 16-19 
Tobias Lövqvist, samordnare §§ 16-19 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 12-13, 16-19 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 19 
Projektredovisning gatu- och parkenheten 2016 ............................................... 13 

§ 20 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 12  

Information om process lokalförsörjningsplan 
2018-2027 
Dnr 2017-000058  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna tidsplan redovisad i ärendet, samt 
att informera kommunstyrelsen om påbörjad process att ta fram 
lokalförsörjningsplan för år 2018-2027.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Kommunens förvaltning har påbörjat arbetet med att ta 
fram en ny lokalförsörjningsplan för de kommande 10 åren (2018-2027). 
Lokalförsörjningsplanen utgör också ett viktigt dokument för den kommande 
budgetprocessen. 

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta  
att godkänna tidsplan redovisad i ärendet, samt 

att informera kommunstyrelsen om påbörjad process att ta fram 
lokalförsörjningsplan för år 2018-2027. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-02-03 
      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-02-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 13  

Information om Tegelbruksområdet 
Dnr 2017-000050  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Projektchef Alf Rasmussen informerar om Tegelbruksområdet och processen 
mot Barslund Sverige AB.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till yttrande avseende Tegelbruksområdet, daterat 2017-01-04 
      

Beslut skickas till 
Projektchef 
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Sammanträdesdatum: 2017-02-14  
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§ 14  

Avrop genom ramavtal för schaktfri förnyelse av 
vattenledning 
Dnr 2016-000261  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avropa schaktfri ledningsförnyelse av vattenledning och insatser från 
befintligt ramavtal med Pollex AB till ett fast belopp om 1 611 600 kronor 
exklusive moms samt utförande av installationsschakt till ett budgeterat belopp 
om 350 000 kronor exklusive moms. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i det kontinuerliga arbetet med ledningsförnyelse avser nu VA-
enheten ta ett krafttag med den så kallade ”Sturupsledningen”. Projektet 
innebär att en ledningssträcka om 1 260 meter som har drabbats av många 
avbrott kommer att förnyas.  

Detta projekt avropas inom det ramavtal för relining av vattenledningar som 
upphandlades år 2016. För genomförandet kommer förutom de medel som 
budgeterats för förnyelse av Sturupsledningen även att behöva användas 
övriga medel för vattenledningsförnyelse år 2017. 
VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta   

att avropa schaktfri ledningsförnyelse av vattenledning och insatser från 
befintligt ramavtal med Pollex AB till ett fast belopp om 1 611 600 kronor 
exklusive moms samt utförande av installationsschakt till ett budgeterat  belopp 
om 350 000 kronor exklusive moms.  
Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-01-30 

Förslag till avrop från ramavtal, daterat 2017-05-10 
á-prislista Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB, daterat 2017-01-24 

Ramavtal, daterat 2016-05-10 

Mängdbeskrivning A – Tryckledningar, daterat 2016-05-10 

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 15  

Information upphandling avseende renovering av 
pumpstationer K01 och P03 
Dnr 2016-000336  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
I beslut om antagande av anbud för ombyggnad av pumpstationerna K01 och 
P03 uppmanades enheten att se över entreprenaden för att minska 
entreprenadsumman. VA-enheten har gjort detta så att anbudssumman minskat 
från 7 189 tkr till 6 500 tkr exklusive moms samt en rörlig del budgeterad till 190 
tkr.  
VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen.     

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-01-30 

      
      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 16  

Svar på skrivelse avseende återplantering av 
Fåraborg 
Dnr 2015-000222  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anse skrivelsen besvarad genom denna skrivelse.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-12 att återplantera tallar i talldungen vid 
Fåraborg, vilket genomfördes senhösten 2014. I skrivelsen från Värby Villastad 
vidhålls att fler tallar ska planteras och att en högre skötselnivå behövs i 
talldungen. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta  
att anse skrivelsen besvarad genom denna skrivelse.  

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-02-07 
Skrivelse från Värby Villastad, daterad 2016-12-13 

      
      

Beslut skickas till 
Värby Villastad 

Gatu- och parkchef 
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§ 17  

Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Svedala kommun 
Dnr 2016-000299  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

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

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter” och att anmäla detta till Länsstyrelsen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd reviderade de allmänna lokala ordningsföreskrifterna hösten 
2016 i mindre omfattning avseende språkbruk. 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2016-12-14, § 162, för en vidare 
översyn av bestämmelserna i ordningsföreskrifterna. 

Ordningsföreskrifterna har nu setts över av Miljö och teknik. Grundtanken vid 
översynen har varit att de paragrafer i de gällande lokala ordningsföreskrifterna 
som redan regleras i ordningslagen stryks.  Därutöver har särskilt förtydligande 
avseende paragrafen hundar gjorts.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

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

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ”Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter” och att anmäla detta till Länsstyrelsen.   

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet. 

Sverker Nordgren, M, påpekar att det i § 12 finns en redaktionell felaktig 
referens till en annan paragraf, vilken förvaltningen åtar sig att rätta till.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-02-06 

Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun  
Kf § 162 Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun 

Föregående förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala 
kommun 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Teknisk chef 

Gatu- och parkchef 
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§ 18  

Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning 
Dnr 2017-000059  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ställa sig bakom alternativ 2, det vill säga ogräsbekämpning med i första 
hand hetvatten, i kombination med ogräsbekämpning med minimal mängd 
glyfosat genom att investera i en liten hetvattenmaskin inklusive fordon, 
utökning med 1 styck 8-månaders säsongsanställning, utökad gatsopning med 
2 gånger per år med stålborste samt utökning av gatsopning med 50% 
avseende standardsopning,  

att föreslå kommunstyrelsen besluta att behandla frågan i samband med 
upprättande av förslag till budget för 2018-2020, samt 

att uppdra åt gatu- och parkchefen att omgående ansöka om tillstånd för 2018 
enligt ställningstagandet i första attsatsen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Till och med 2017-12-31 har gatu- och parkenheten tillstånd från Bygg- och 
miljönämnden att använda bekämpningsmedel på gatu- och parkmark samt 
delar av kommunens fastighetsmark. Under året fick gatu- och parkenheten i 
uppdrag av Bygg- och miljönämnden att undersöka alternativa metoder samt 
föra in det i budgeten för 2018. Med anledning av detta har gatu- och 
parkenheten framtagit en skrivelse med förslag till olika alternativ gällande 
övergång till ogräsbekämpning utan kemiska medel. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta  
att ställa sig bakom alternativ 2, det vill säga ogräsbekämpning med i första 
hand hetvatten, i kombination med ogräsbekämpning med minimal mängd 
glyfosat genom att investera i en liten hetvattenmaskin inklusive fordon, 
utökning med 1 styck 8-månaders säsongsanställning, utökad gatsopning med 
2 gånger per år med stålborste samt utökning av gatsopning med 50% 
avseende standardsopning,  

att föreslå kommunstyrelsen besluta att behandla frågan i samband med 
upprättande av förslag till budget för 2018-2020, samt 

att uppdra åt gatu- och parkchefen att omgående ansöka om tillstånd för 2018 
enligt ställningstagandet i första attsatsen.  
Gatu- och parkchef föredrar ärendet och de olika utreda alternativen.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-02-03 
Protokoll från bygg- och miljönämnden 2016-06-15 § 95 

Yrkanden 
Björn Jönsson, S yrkar bifall till att stödja alternativ 2. 

Erik Stoy, M yrkar bifall till att stödja alternativ 2.  
      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Gatu- och parkchef 

Ekonomienheten 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 19  

Projektredovisning gatu- och parkenheten 2016 
Dnr 2017-000063  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att 

att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Gatu- och parkchef Johanna Andersson redovisar genomförda projekt för gatu- 
och parkenheten 2016. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Projektredovisning gatu- och parkenheten 2016 
      

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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§ 20  

Överföring av investeringsbudget från 2016 till 
2017 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 
2017 års budget 
Dnr 2017-000048  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att överföra investeringsmedel om 27 949 tkr, 
varav 6 402 tkr för Gata/Park-anläggningar och 21 547 tkr för VA-anläggningar, 
från 2016 till 2017 års investeringsbudget för att iordningställa pågående 
investeringsprojekt för teknisk nämnd, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att ta bort investeringsmedel om 16 100 tkr för 
VA-anläggningar från 2017 års investeringsbudget för teknisk nämnd.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller Linus Åstradsson med tillhörande skrivelser 
avseende investeringsöverföringar från 2016 till 2017 samt ombudgetering av 
investeringsprojekt för 2017 föreligger. 

Controller föreslår tekniska nämnden besluta  
att föreslå kommunfullmäktige att överföra investeringsmedel om 27 949 tkr, 
varav 6 402tkr för Gata/Park-anläggningar och 21 547 tkr för VA-anläggningar, 
från 2016 till 2017 års investeringsbudget för att iordningställa pågående 
investeringsprojekt för teknisk nämnd, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att ta bort investeringsmedel om 16 100 tkr för 
VA-anläggningar från 2017 års investeringsbudget för teknisk nämnd.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.          

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller Linus Åstradsson, daterad 2017-01-26 
Skrivelse, daterad 2017-01-26, avseende investeringsöverföringar från 2016 till 
2017 tn 
Skrivelse, daterad 2017-01-26, avseende ombudgetering av investeringsprojekt 
2017 tn 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Controller  
Teknisk chef 
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§ 21  

Löneöversyn teknisk nämnd 2017  
Dnr 2017-000081  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå personalutskottet följande prioriterade grupper i samband med 
löneöversyn 2017; ingenjörer, arkitekter, chefer och kockar.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen gör årligen en löneöversyn för att reglera löner utifrån parternas 
förhandlingar, dels centralt men även utifrån kommunens lokala perspektiv. 
Personalutskottet har efterfrågat vilka grupper som nämnderna kan tänka sig 
prioritera i den kommande löneöversynen.    

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 
att föreslå personalutskottet följande prioriterade grupper i samband med 
löneöversyn 2017; ingenjörer, arkitekter, chefer och kockar.  

Teknisk chef föredrar ärendet. 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-02-14 

      
      

Beslut skickas till 
Personalutskottet 
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§ 22  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2017-000019  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att 

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 redovisning av fattade delegationsbeslut 
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§ 23  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2017-000021  

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: 

Kf 2017-01-18, § 2, Svar på medborgarförslag om springvatten till 
tvillingdammarna i Bara 
Kf 2017-01-18, § 9, Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Övrigt: 
Sn 2016-12-19, § 111, Arbetsgrupp gällande framtida boendeformer för äldre i 
Svedala kommun 

Förfrågningsunderlag upphandling producentmaterial 
Fastställd vägplan för ombyggnad av väg E65, ekodukt vid Lemmeströtorp, 
daterat 2017-01-23 
Redovisning av regeringsuppdrag om Värdefulla skogar, daterat 2017-02-06 
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§ 24  

Nya frågor anmäls 
Dnr 2017-000060  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet till nämndsmötet i mars månad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Forsberg, MP påminner om den motion om delvist införande av gågata 
på Storgatan i Svedala som Miljöpartiet lämnade in under hösten 2016.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att uppdra åt förvaltningen att bereda ärendet till nämndsmötet i mars månad.  
      

      
      

 

 
 


	Information om process lokalförsörjningsplan 2018-2027
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Information om Tegelbruksområdet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Avrop genom ramavtal för schaktfri förnyelse av vattenledning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Information upphandling avseende renovering av pumpstationer K01 och P03
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Svar på skrivelse avseende återplantering av Fåraborg
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslut skickas till

	Projektredovisning gatu- och parkenheten 2016
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Överföring av investeringsbudget från 2016 till 2017 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 2017 års budget
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Löneöversyn teknisk nämnd 2017
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Meddelanden och skrivelser
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Nya frågor anmäls
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet


