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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Lokal Torup Svedala kommunhus, tisdagen den 23 april 2019 kl 17:00-21:30, 
ajournerat 18:45-19:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anders Nilsson 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik, 2019-05-06  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 39-57 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Anders Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2019-04-23 

Anslaget sätts upp 2019-05-06 Anslaget till och med 2019-05-31 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Anders Nilsson (SD) 
Valentin Jovanovic (S) 
Anna Asp (MP) 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M) 
Per Belander (C) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Mona Lisa Flamander (SD) 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Gustaf Törnqvist (V) 
Björn Wennerlund (KD) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Lin Linde, t f VA-chef §§ 49-51 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 39-42 
Andreas Johansson, controller §§ 44-47 
Anette Bengtsson, trafikingenjör §§ 39-42 
Fabian Christensson, projektledare § 44 
Ann Thorén, projektledare Sysav § 43 
Jonna Ganslandt, projektledare Sysav § 43 
Allmänhet, §§ 39-40  
Micael Holm, lokalstrateg §§ 45-48 
Annci Svensson, service- och avfallschef §§ 43, 52-54 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD  Kristdemokraterna 



 

 

3(24) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 39 
Svar på idé Svedala - förslag om att införa gångfartsområde inom 
bostadsområdet Roslätt 3 .................................................................. 4 

§ 40 
Svar på idé Svedala - förslag om parkering i Bara ............................. 5 

§ 41 
Förslag till maskin- och fordonsplan 2019 .......................................... 6 

§ 42 
Förslag till reviderad delegationsförteckning för teknisk nämnd .......... 7 

§ 43 
Information om pågående arbete med regional avfallsplan ................ 8 

§ 44 
Förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling markarbeten FSI 
etapp 2 ............................................................................................... 9 

§ 45 
Investeringsöverföring 2018 och ombudgetering 2019 för teknisk 
nämnd .............................................................................................. 10 

§ 46 
Intern kontrollplan 2019 för teknisk nämnd ....................................... 12 

§ 47 
Information investeringsbudget 2020 och -plan 2021-2022 för teknisk 
nämnd .............................................................................................. 13 

§ 48 
Lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala kommun .................... 14 

§ 49 
Informationsbroschyr riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde till allmänt vatten och avlopp ........................... 16 

§ 50 
Utredning överledning av spolvatten till reningsverket, Aggarp 3:29 . 17 

§ 51 
Information om förfrågan från VA SYD om pumpning av 
avloppsvatten från Svedala tätort till Sjölunda avloppsreningsverk .. 18 

§ 52 
Revidering av författning 2:02 Avgift för frukost i skolan ................... 19 

§ 53 
Revidering av författning 2:16 Matpriser vid servering ...................... 20 

§ 54 
Redovisning av sjukfrånvarostatistik serviceenheten........................ 21 

§ 55 
Meddelanden och skrivelser ............................................................. 22 

§ 56 
Anmälan av delegationsbeslut ......................................................... 23 

§ 57 
Nya ärenden anmäls ........................................................................ 24 



 

 

4(24) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39  

Svar på idé Svedala - förslag om att införa 
gångfartsområde inom bostadsområdet Roslätt 3 

Dnr 2018-000183  

Beslut 
Tekniska nämnden 

beslutar att avslå förslaget att införa gångfartsområde inom området Roslätt 3 
med hänvisning till av kommunfullmäktige beslutad hastighetsplan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedalaförslag har inkommit med önskemål om förvandla området 
Roslätt 3 till gångfartsområde från nuvarande hastighet 30 km/h. 

Förslaget har samlat 52 röster för förslaget och 0 röster emot förslaget under 
sin publiceringsperiod om 90 dagar på svedala.se.  

Gångfartsområde används endast i ytterst få sammanhang. Där det finns idag 
är efterlevnaden dålig. Vid antagen hastighetsplan beslutades att villaområden 
inte skulle skyltas om till gångfartsområden. Villagator generellt beslutades få 
hastigheten 30 km/h, däribland detta område.  

Då detta området är samfälld mark har föreningen rätt att göra 
hastighetsdämpande åtgärder inom området på egen bekostnad, dock ska 
framkomligheten för räddningstjänst, sopbilar och andra större fordon beaktas.          

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Kompletterande information av förslagsställare daterat 2019-04-12 

Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-04-09 

Protokoll kommunfullmäktige 2010-10-13 § 232 Hastighetsplan för Svedala 
tätort 

Hastighetsplan (karta Svedala, Bara och Klågerup) 

Tjänsteskrivelse hastighetsplan kommunstyrelsen 2010-06-29 

Idé Svedala- förslag om att införa gångfartsområde inom bostadsområdet 
Roslätt 3              

Beslut skickas till 
Förslagsställare 
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§ 40  

Svar på idé Svedala - förslag om parkering i Bara 

Dnr 2018-000185  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslaget om åtgärder för att råda bot på parkeringsplatsbrist i Bara 
centrum då Svedala kommun inte äger mark i Bara centrum där det är möjligt 
att anlägga en större parkeringsplats.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedalaförslag har inkommit med önskemål om åtgärder för att råda bot 
på brist av parkeringsplatser i Bara centrum. 

Förslaget har samlat 66 röster för förslaget och 1 röst emot förslaget under sin 
publiceringsperiod om 90 dagar på svedala.se.  

Svedala kommun äger ingen mark i området där det är möjligt att anlägga 
större parkeringsplats. Peab förvaltar och ansvarar för parkeringsytorna i 
området. Området söder om Centrumgatan som beskrivs i förslaget är Peabs 
mark, vilket gör att Svedala kommun inte råder över parkeringsmöjligheterna på 
denna. Varje bostadsfastighet ansvarar för sin egen parkering, vilket regleras i 
bygglovet.       

Förslagsställaren presenterar sitt förslag.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-04-09 

Idé Svedala- förslag om parkering i Bara 

             

Beslut skickas till 
Förslagsställare 
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§ 41  

Förslag till maskin- och fordonsplan 2019 

Dnr 2019-000083  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta reviderad maskin- och fordonsplan, samt 

att delegera till gatu- och parkchef att genomföra upphandling av två stycken 
trädgårdstraktorer.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun vill hålla en god standard på sina maskiner och fordon både 
när det gäller funktion, miljö och arbetsmiljö. Arbetsfordon och maskiner 
används normalt i verksamheterna i sju år och personbilar som körs längre 
sträckor byts ut efter fem år. När det är tid för ett objekt att bytas ut görs en 
bedömning på skick och funktion för att se om det eventuellt går att skjuta fram 
investeringen lite så användningstiden är flexibel.  

Maskin- och fordonstillverkarna förnyar hela tiden sina sortiment med 
uppdateringar gällande drivmedel, miljö, säkerhet, funktion och arbetsmiljö och 
genom att följa vår maskin- och fordonsplan säkerställer vi att Svedala kommun 
följer med i utvecklingen. 

Maskin- och fordonsplanen har vid denna uppdatering även anpassats efter 
gällande momsregler för personbilar vilket innebär att ett antal fordon har tagits 
bort från investering och övergår till leasing för att hålla kostnaden nere för våra 
fordon. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår nämnden att lägga till att-satsen att delegera till gatu- och 
parkchef att genomföra upphandling av två stycken trädgårdstraktorer.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-04-09 

Maskin- och fordonsplan 2019-04-12 
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§ 42  

Förslag till reviderad delegationsförteckning för 
teknisk nämnd 

Dnr 2017-000237  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för tekniska nämnden, samt 

att delegationsförteckningen ska gälla från och med 2019-05-01.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ny delegationsförteckning för tekniska nämnden föreligger.  

Till följd av att trafikingenjör Annette Bengtsson anställts har kapitel 3 avseende 
trafikfrågor i delegationsförteckningen setts över. Bland annat är delegat 
förändrad, lagrum genomgångna och punkterna reviderade/förtydligade för att 
bättre beskriva de uppdrag verksamheten har. 

Delegationsförteckningen reviderades senast i december 2018.         

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad 2019-04-11 

Förslag till ny delegationsförteckning daterad 2019-04-12 

Yrkanden 
Sverker Nordgren, M, yrkar bifall till liggande förslag.  
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§ 43  

Information om pågående arbete med regional 
avfallsplan 

Dnr 2019-000041  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har en skyldighet att ha en renhållningsordning (avfallsplan och 
avfallsföreskrifter) som beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
innehåller mål och inriktning för kommunens avfallshantering. Nuvarande 
renhållningsordning i Svedala kommun löper ut 31 december 2020. Arbetet 
med att ta fram regional avfallsplan för perioden 2021-2030 och 
renhållningsföreskrifter pågår. 

Med erfarenhet från nuvarande avfallsplan är förtydligandet att det är hela 
kommunens avfallsplan ett stort fokus, vilket innebär att samtliga förvaltningar 
och avdelningar ska bidra till att uppfylla målen. Förankring hos kommunens 
tjänstepersoner och politiker är därför en viktig del av processen. En viktig 
förutsättning för att kunna nå målen är en fungerande uppföljning och att skapa 
en plan som är tydlig. Målsättningarna ska vara tydliga och tjänstepersonerna 
samt invånarna i kommunen ska se sin roll i arbetet. Gällande arbetet med 
avfallsföreskrifterna är fokus att dessa ska bli så lika som möjligt mellan alla 14 
ägarkommuner, även om kommunala skillnader alltid kommer att finnas.  

En projektplan för framtagandet av renhållningsordningen har implementerats, 
och under 2019 kommer förslaget att arbetas fram inom Sysavregionen. Under 
slutet av 2019 eller början av 2020 kommer förslagen lyftas i teknisk nämnd för 
beslut om utställning och remiss. Under våren 2020 kommer det slutgiltiga 
förslaget lyftas för beslut i fullmäktige.  

Projektledare Jonna Ganslandt och Ann Thorén från Sysav föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av projektledare Sysav daterad 2019-03-29 

              

Beslut skickas till 
Sysav 
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§ 44  

Förfrågningsunderlag för 
entreprenadupphandling markarbeten FSI etapp 2 

Dnr 2018-000217  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna förfrågningsunderlag för totalentreprenad för upphandling 
markentreprenad FSI etapp 2 med möjlighet för projektchef att göra mindre 
ändringar i underlaget som inte är principiella.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I Svedala kommuns planer för utbyggnad av FSI-området är de två första 
delarna, Aggarpsvallen och skola med tillhörande idrottshall, sedan tidigare 
utbyggd. Den fortsatta utbyggnaden av FSI-området omfattar idrottsområde 
med två fullskaliga fotbollsplaner (en naturgräsplan och en konstgräsplan som 
är belyst) och ett mindre idrottsområde.  

Utbyggnad av allmän platsmark omfattar parkeringsytor, gång- och cykelvägar, 
belysning, elkanalisation, VA, dagvattendammar, park, bullervall med integrerad 
läktare medmera enligt detaljplan, illustrationskarta och förfrågningsunderlag. 
En del av arbetena som delar av gång- och cykelväg, ombyggnad av befintlig 
dagvattendamm och anläggandet av översvämningsyta är utanför 
detaljplaneområdet. 

Byggentreprenad avseende byggnader för servicebyggnader som förråd och 
kiosker/toalettbyggnader upphandlas separat. 

Upphandlad totalentreprenör ska utföra samtliga mark- och anläggningsarbeten 
inklusive VA och övriga ledningsarbeten. I totalentreprenaden ingår all 
projektering som krävs för att genomföra entreprenadarbetena.  

Projektledare Fabian Christensson och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av projektledare daterad 2019-04-11 

Förslag till förfrågningsunderlag 
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§ 45  

Investeringsöverföring 2018 och ombudgetering 
2019 för teknisk nämnd 

Dnr 2018-000218  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
tekniska nämndens investeringsbudget för 2018 föra över 13,9 mnkr, enligt 
bilaga, till tekniska nämndens investeringsbudget för 2019, 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 6,9 mnkr till tekniska nämndens, avgiftsfinansierad 
verksamhet, investeringsbudget för 2019,  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 1,3 
mnkr, enligt bilaga, inom tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden 2019-01-22. Ärendet 
återremitterades av kommunstyrelsens budgetutskott 2019-03-20 till alla 
nämnder för att minska investeringsöverföringen.  

Verksamheten har gjort en avstämning av investeringsutfallet för 2018. Vid 
denna avstämning har ett behov av investeringsöverföring konstaterats. 
Orsakerna till detta behov av investeringsöverföring är att beställda varor och 
tjänster inte har levererats samt att en del av projekten inom VA-enheten inte 
har kunnat färdigställas under 2018 men där behovet av att projekten 
genomförs ännu föreligger. Överföringsbehovet inom den skattefinansierade 
verksamheten är 2,9 mnkr och överföringsbehovet inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten är 11,0 mnkr.  

Det har också konstaterats vid genomgången av investeringsbudgeten för VA-
verksamheten för 2019 att det efter investeringsöverföringar från 2018 års 
investeringsbudget finns två projekt som behöver ytterligare tillskott av medel 
för att vara fullt ut finansierade. Det rör sig om VA-anläggningarna på Bara 
Backar och ombyggnationen av ledningsnätet i Kyrkogatan. Bara Backar 
förväntas bli 3 mnkr dyrare än budget efter investeringsöverföringen och 
Kyrkogatan förväntas bli 3,9 mnkr dyrare än budget efter 
investeringsöverföringen. Orsaken till fördyringen för Bara Backar är att en ny 
entreprenör behöver anlitas samt en ny dragning av dagvattenledning. 
Kyrkogatan har inte fördyrats sedan tekniska nämnden behandlade 
upphandlingen av entreprenören för byggnationen i november 2018 men 
finansiering kan nu erhållas utan att påverka andra budgeterade 
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investeringsprojekt. De överblivna medel som hämtas från den 
skattefinansierade verksamhetens investeringsbudget för 2018 kommer från 
FSI-projektet.         

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller daterad 2019-04-16 

Förteckning över behov av investeringsöverföring 2018 och ombudgetering 
2019   

Protokollsutdrag budgetutskottet 2019-03-20 § 16 

             

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 46  

Intern kontrollplan 2019 för teknisk nämnd 

Dnr 2019-000005  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta föreslagen intern kontrollplan för 2019, samt 

att överlämna den för vidare beredning till kommunstyrelsen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget har tagits fram i ledningsgruppen inom Miljö och teknik. 
Riskbedömningen som gjorts är en risk- och konsekvensanalys av de olika 
riskerna och kontrollmomenten som har tagits fram och värderats av 
ledningsgruppen. En bruttorisklista har tagits fram, som är underlag för beslut 
om vilka kontrollmoment som ska genomföras under det kommande året. De 
kontrollmoment som valts är de som uppnår ett sammanvägt riskvärde på nio 
och högre. Bruttorisklistan biläggs ärendet tillsammans med rapporten.         

Controller Andreas Johansson och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller daterad 2019-04-17 

Rapport internkontrollplan 2019 

Internkontrollplan 2019 

Riskbedömning 2019 

             

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 47  

Information investeringsbudget 2020 och -plan 
2021-2022 för teknisk nämnd 

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Controller Andreas Johansson föredrar ärendet muntligen.  
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§ 48  

Lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000002  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att remittera lokalförsörjningsplanen till utbildningsnämnden med anledning av  

ny befolkningsprognos och att yttrande sänds direkt till kommunstyrelsen, samt 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
lokalförsörjningsplan 2020–2029.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2020–2029 är en sammanställning 
av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB Prognos 
AB,befolkningsprognos från 2018, Exploateringsprogram Bostäder-Industri 
2018 - 2022 innehållande bostadsförsörjningsprogram samt 
verksamhetsområdenas målsättningar.  

Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, 
kommunstyrelsen och Svedab.  

Miljö och teknik har sammanställt inkomna remissyttranden i en separat 
redovisning med kommentarer från Miljö och teknik till dessa yttranden. 
Nämndernas, kommunstyrelsens och Svedabs synpunkter har beaktats i den 
reviderade planen. 

I mars 2019 kom en ny befolkningsprognos med nya siffror vilket ändrar 
förutsättningarna för några lokalprojekt, framförallt för utbildningsnämnden. 

Lokalförsörjningsplanen föreslås därför remitteras till utbildningsnämnden för 
beaktande av ny befolkningsprognos och konsekvenserna avseende detta.  

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg daterad 2019-04-04 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2020–2029, daterad 2019-04-04 

Bilaga 1, daterad 2019-04-04 
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Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer från Miljö och 
teknik, daterad 2019-04-04 

Teknisk nämnd 2019-01-22, § 8 Remittering lokalförsörjningsplan 2020-2029 
för Svedala kommun  

Remissvar: 

     - Utbildningsnämnden, 2019-03-14, § 34 

             Remissyttrande över förslag till lokalförsörjningsplan 2020–2029  

             för Svedala kommun 

     - Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-06, § 17 

             Remiss från Teknisk nämnd om lokalförsörjningsplan 2020–2029  

             för Svedala kommun 

     - Socialnämnden, 2019-03-14, § 34 

             Lokalförsörjningsplan 2020–2029 Svedala kommun 

     - Bygg- och miljönämnden, 2019-03-21, § 28 

              Remiss om förslag till lokalförsörjningsplan 2020–2029 

     - Ekonomienheten, 2019-03-07   

            Lokalförsörjningsplan för perioden 2020–2029 

     - Kommunstyrelsen. 2019-03-25  

              Remissyttrande över förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan 

              för perioden 2020–2029 

     - Svedab, 2019-03-26 

           Remissvar från Svedab på Svedala kommuns 

             

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden 
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§ 49  

Informationsbroschyr riktlinjer för anslutning av 
fastigheter utanför verksamhetsområde till 
allmänt vatten och avlopp 

Dnr 2019-000051  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde 
för allmänt vatten och avlopp, samt  

att VA-enheten får utföra mindre justeringar för att förtydliga 
informationsbroschyren ytterligare utan att beslut krävs av tekniska nämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten har tagit fram skriftliga riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. I dessa beskrivs 
fastighetsägarens respektive kommunens ansvar. En beskrivning finns med 
över anslutningsprocessens olika steg. I bilagor presenteras exempel på 
anläggningsavgiftskostnader samt exempel på standardavtal.  

T f VA-chef Lin Linde föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av t f VA-chef daterad 2019-04-11 

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avlopp, med tre tillhörande bilagor 
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§ 50  

Utredning överledning av spolvatten till 
reningsverket, Aggarp 3:29 

Dnr 2018-000219  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att inte bevilja anslutning av processavloppsvatten från Blenta AB.  

      

Sammanfattning av ärendet 
November 2018 inkommer Blenta AB med en förfrågan angående anslutning av 
deras processavlopp till spillvattenätet. Sanitärt vatten (toalett, dusch, kök) från 
Blenta AB är kopplat till det kommunala nätet sen tidigare och företaget ligger 
inom ett verksamhetsområde.  

Ärendet ser VA-enheten som principiellt eftersom efter utredning har det visat 
sig att en anslutning kommer att begränsa utbyggnadsmöjligheterna och även 
innebära för kommunen ett investeringsbehov nu och i framtiden.         

T f VA-chef Lin Linde föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänstskrivelse av VA-ingenjör daterad 2019-04-16 

Protokoll möte 2019-01-08 

PM spolvatten komplett slutlig 

PM halter och flöden mm 18 kompletteringar 

PM sammanfattning av hydraulisk utredning               

Beslut skickas till 
Blenta AB 
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§ 51  

Information om förfrågan från VA SYD om 
pumpning av avloppsvatten från Svedala tätort till 
Sjölunda avloppsreningsverk 

Dnr 2018-000124  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt 

att uppdra åt förvaltningen att uppdatera tidigare gjorda utredningar om en 
eventuell överföring av avloppsvatten från Svedala tätort till VA SYD och att 
därefter återkomma till nämnden med redovisning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I september 2018 fick tekniska nämnden en dragning av VA SYD om deras 
planering och arbete inför en ombyggnation av Sjölundaverket i Malmö. Det nya 
Sjölundaverket planeras vara klart 2028. Vid samma möte informerade VA-chef 
Anne-Marie om de utredningar som Svedala kommun utfört 2013 rörande en 
eventuell överföring av avloppsvatten från Svedala tätort till VA SYD.     

18 mars 2018 deltog tekniska nämndens ordförande, teknisk chef och t f VA-
chef i ett möte med VA SYD. Vid mötet framkom att VA SYD önskar att Svedala 
kommun ska ta ställning till om kommunen vill ansluta avloppsvattnet från 
Svedala tätort för rening på Sjölunda avloppsreningsverk. Svar från kommunen 
behöver tillhandahållas inom ett år till VA SYD.  

T f VA-chef Lin Linde och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

 Ordförande föreslår att lägga till att-sats att uppdra åt förvaltningen att 
uppdatera tidigare gjorda utredningar om en eventuell överföring av 
avloppsvatten från Svedala tätort till VA SYD och att därefter återkomma till 
nämnden med redovisning.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef daterad 2019-04-11 

Protokollsutdrag 2018-09-18 § 103 Information om VA SYDS arbete med 
Sjölundaverket 

Presentation regional avloppsrening inkommen från VA SYD 2018-09-24  

Presentation av VA-chef om ytterligare avledning av spillvatten till 
Sjölundaverket       
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§ 52  

Revidering av författning 2:02 Avgift för frukost i 
skolan  

Dnr 2019-000076  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att förvaltningen förtydligar så att det framgår att priset för vuxna avser frukost 
eller mellanmål,  

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad författning 2:02 med 
nytt namn Avgift för måltider inom utbildning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Prisjusteringar av måltider har släpat efter ett antal år. För att komma i fas med 
relevanta priser är föreslås denna författning nu revideras. För att förtydliga 
föreslås också att all försäljning av måltider inom utbildning är samlad i samma 
författning. 

Servicechef Annci Svensson föredrar ärendet. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av servicechef daterad 2019-04-17 

Förslag till författning 2:02 Avgift för måltider inom utbildning 

Gällande författning 2:02 Avgift för frukost i skolan  

Yrkanden 
Sverker Nordgren, M, yrkar att förvaltningen förtydligar så att det framgår att 
priset för vuxna avser frukost eller mellanmål.  

           

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 53  

Revidering av författning 2:16 Matpriser vid 
servering 

Dnr 2019-000053  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad författning 2:16 Matpriser vid 
servering. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Prisjusteringar har släpat efter ett antal år. Prishöjningar föranleds av vikten av 
att Svedala kommun tar ut priser där alla kostnader är inkluderade, som 
produktionskostnad, hyreskostnad och moms.      

Servicechef Annci Svensson föredrar ärendet.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av servicechef daterad 2019-04-17 

Förslag till författning 2:16 Matpriser vid servering 

Gällande författning 2:16 Matpriser vid servering 

             

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 54  

Redovisning av sjukfrånvarostatistik 
serviceenheten 

Dnr 2019-000077  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning vid nämnden av sjukfrånvarostatistik för serviceenheten efter fråga 
om denna vid teknisk nämnd i mars. 

Servicechef Annci Svensson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Redovisning av sjukfrånvarostatistik serviceenheten 2015-2018, 2019-03-01   
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§ 55  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000078  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

      

Handlingar i ärendet 
Beslut från bygg- och miljönämnden: 

Protokollsutdrag 2019-03-21 Ändring av tillsynsplan 2019 

 

Övrigt: 

Inbjudan årsstämma och föredrag 2019 Segeåns Vattendragsförbund och 
vattenråd 
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§ 56  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000079  

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.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med fattade delegationsbeslut 
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§ 57  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 5356  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden anmäls.      

      

      

      

 

 

 


