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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 18 februari 2020 kl 17:00-18:30. 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ewa Lennerling 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, miljö och teknik 2020-02-20 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 9-19 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Ewa Lennerling  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-02-18 

Anslaget sätts upp 2020-02-21 Anslaget till och med 2020-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande ersätts av Ewa Lennerling (M) 
Anders Nilsson (SD) ersätts av Monalisa Flamander (SD) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Jan-Olof Nilsson (BP) 
Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) 
Gustav Törnqvist (V), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Alf Rasmussen, t.f. teknisk chef §§ 9-19 
Pia Lindberg, nämndsekreterare §§ 9-19 
Annette Bengtsson, trafikingenjör §§ 10-11 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 9-19 
Annci Svensson, avfallschef §§ 9-12 
Jörgen Järevang, senior projektledare §§ 9-16 
Andreas Johansson, controller § 16 
Jonna Ganslandt, projektledare Sysav § 12 
Ann Thorén, projektledare Sysav § 12 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 9 
Ändring av dagordning ........................................................................................ 4 

§ 10 
Svar på idé Svedala - förslag om övergångsställe längs Kapellvägen i 
Svedala ............................................................................................................... 5 

§ 11 
Svar på Idé Svedala - förslag om komplettering av befintliga gång- 
och cykelvägar i Klågerup ................................................................................... 6 

§ 12 
Information kring gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för utställning 
och beslut ........................................................................................................... 7 

§ 13 
Ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsledning, Vinninge 
14:4, Hyby 5:6, Vinninge 14:3, Bara 22:3 ............................................................ 8 

§ 14 
Upphandling Bara kyrkby VA-utbyggnad ............................................................. 9 

§ 15 
Nybyggnad av pumpstationer P2, P4 och T2 samt ombyggnad av 
pumpstation T7 ................................................................................................. 11 

§ 16 
Investeringsöverföring 2019 och ombudgetering 2020 för teknisk 
nämnd ............................................................................................................... 12 

§ 17 
Anmälan av delegationsbeslut 2020-02-18 ....................................................... 13 

§ 18 
Meddelanden och skrivelser, 2020-02-18 .......................................................... 14 

§ 19 
Nya ärenden anmäls ......................................................................................... 15 



 

 

4(15) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  
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§ 9  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

Beslut 
 Tekniska nämnden beslutar 

att ingen förändring av dagordningen sker.    
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10  

Svar på idé Svedala - förslag om övergångsställe 
längs Kapellvägen i Svedala 

Dnr 2020-000003  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att på prov anlägga en gångpassage genom att sätta ut flyttbara refuger. 
Försöket utvärderas under hösten 2020.   

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett idé Svedala förslag har inkommit som önskar ett övergångsställe över 
Kapellvägen i höjd med Dadelgatan och infarten till Holmagården. Önskemålet 
grundar sig på att man önskar säkerställa en säker färdväg för alla barn som 
cyklar och går här på väg till skolan. Det anses gälla både barn ifrån Krågeholm 
som tar sig till byn och barn från byn som tar sig till Aggarpsskolan. Att anlägga 
ett hastighetssäkrat övergångsställe bedöms kosta runt 1 miljon kronor som 
alternativ föreslår förvaltningen att det anläggs en gångpassage med flyttbara 
refuger för att gående ska kunna passera gatan i två etapper.  

 

Förslaget har samlat 31 röster för och 2 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

 

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-09. 

Idé Svedala - förslag om övergångsställe längs Kapellvägen. 

Ortofoto över området.         

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 11  

Svar på Idé Svedala - förslag om komplettering av 
befintliga gång- och cykelvägar i Klågerup 

Dnr 2020-000010  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ställa sig positiva till idé Svedala förslaget avseende ombyggnad av 
delsträcka 1 (söder om Pilvägen i södra Klågerup) så att sträckan förses med 
singel och belysning. En ombyggnad kan bli aktuell tidigast år 2021.Projektet 
kommer att vägas mot andra cykelvägsutbyggnader som prioriteras inom 
ramen för cykelvägsutbyggnader för de kommande år. 

 

För övriga sträckor föreslås inga åtgärder innan kommunen har tagit ställning till 
hur området söder om skolan ska användas i framtiden.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett idé Svedala förslag har inkommit som önskar att gångstråk i gräs i södra 
Klågerup förses med singel och belysning. Delsträcka 1 föreslås genomföras 
och prioriteras bland övriga cykelvägsutbyggnader i cykelvägsplanen. För 
delsträcka 3 föreslås att kommunen först tar ställning till området söder om 
skolan ska användas i framtiden. För övriga sträckor föreslås inga åtgärder.   

 

Förslaget har samlat 55 röster för och 3 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

 

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-13. 

Idé Svedala - förslag om komplettering av befintliga gång- och cykelvägar i 
Klågerup med kartbild och foto.          

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 12  

Information kring gemensam kretsloppsplan 2021-
2030 för utställning och beslut  

Dnr 2019-000041  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår  

att ge servicechefen i uppdrag att skicka renhållningsordningen på intern remiss 
till samtliga nämnder, annonsera att handlingarna kommer att ställas ut för 
externt samråd, samt genomföra utställningen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Detta är ett beslut om att skicka renhållningsordningen på remiss och 
utställning. Beslut om att anta renhållningsordningen kommer i ett senare 
skede.  

 

Projektledare Jonna Ganslandt och Ann Thorén från Sysav föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-16. 

Avfallsföreskrifter remissversion Svedala kommun. 

Gemensam kretsloppsplan remissversion. 

Bilaga 1 - 9.  

     

     

Beslut skickas till 
Servicechef 

Sysav 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  
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§ 13  

Ansökan om anslutning till vatten- och/eller 
avloppsledning, Vinninge 14:4, Hyby 5:6, Vinninge 
14:3, Bara 22:3 

Dnr 2016-000387  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna förslaget till förlikningsavtal.            

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet har tidigare hanteras i teknisk nämnd 2019-01-22 § 4, där föreningen 
uppmanades att inkomma med ett ekonomiskt anspråk att ta ställning till vid 
senare tillfälle.  

 

Det kan konstateras att ersättningsanspråk inkommit via e-post 2019-02-18. 
Efter detta har kommunen genom beslut i teknisk nämnd antagit nya riktlinjer 
för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och 
avlopp daterade 2019-04-23. 

 

Efter genomförda möte med föreningen har ett förslag till förlikningsavtal 
utarbetats som parterna är överens om under förutsättning att teknisk nämnd 
godkänner förlikningsavtalet.      

 

Ärendet föredras av ordföranden.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-14. 

Ersättningsanspråk. 

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avlopp daterade 2019-04-23. 

Förlikningsavtal 2020-01-15.           

     

Beslut skickas till 
Berörda fastighetsägare. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14  

Upphandling Bara kyrkby VA-utbyggnad 

Dnr 2020-000042  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av 
utförandeentreprenad avseende Bara kyrkby och möjlighet för VA-chef att göra 
mindre ändringar i underlaget som inte är principiella, i enlighet med 
presentation då det finns en osäkerhet om Telia/Zitius önskar samförlägga fiber 
med vatten- och avloppsutbyggnad.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Objektet avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Bara kyrkby. 
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (LTA-system) till 17 fastigheter 
samt förberedelser för ytterligare 1 fastighet och 2 avsättningar till fastigheter 
utanför verksamhetsområdet. VA-anläggningen är dimensionerad för en 
fördubbling av fastigheterna på 50-års sikt. En LTA-station per fastighet ska 
sättas tillsammans med anslutning för vatten. Anslutningar för vatten kopplas 
på befintliga ledningar inne på fastigheterna. Stationer och ledningar förläggs 
företrädesvis med traditionell schaktning. Bara kyrkoväg passeras på flera 
ställen genom styrbar borrning. Huvudledningar dras söderut mot Malmövägen 
där inkopplingspunkter på befintliga ledningssystem finns. Huvudledningar 
förläggs företrädesvis i åkermark. 

För tryckledning spillvatten anläggs en svavelvätereducerande brunn. 

Bara kyrkby har idag två separata ledningssystem för vattenförsörjning. Båda 
tas ur bruk i denna entreprenad.  

Projektering av utbyggnaden har utförts och ett förfrågningsunderlag har tagits 
fram. Förfrågningsunderlaget skall godkännas av teknisk nämnd.  

Förrättning av ledningsrätter hanteras av Lantmäteriet i Malmö.   

I administrativa föreskrifter har lagts till AFC.518 Övriga viten. Det är av vikt att 
entreprenaden sköts på ett oklanderligt sätt. Entreprenören är införstådd med 
detta och för att säkerställa detta är parterna ense om att Beställaren är 
berättigad till av Entreprenören vite med ett belopp om 10 000 kr/ tillfälle om 
Entreprenörens skyldigheter åsidosätts.  

 

Ärendet föredras av senior projektledare Jörgen Järevang. 

         



 

 

10(15) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-29. 

Förfrågningsunderlag 2019-12-13.      

Presentation samförläggning med Telia fiber.   

     

     

Beslut skickas till 
Projektenheten. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15  

Nybyggnad av pumpstationer P2, P4 och T2 samt 
ombyggnad av pumpstation T7 

Dnr 2020-000043  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av 
utförandeentreprenad avseende nybyggnad av pumpstationer P2, P4 och T2 
samt ombyggnad av pumpstation T7 med möjlighet för VA-chef att göra mindre 
ändringar i underlaget som inte är principiella samt 

 

att godkänna förslag till preliminärt förfrågningsunderlag med redovisade 
förändringar avseende ändrad placering av pumpstation P4 och anläggande av 
vändplats vid pumpstation T7. 

     

Sammanfattning av ärendet 
I linje med det pågående förnyelsearbetet av pumpstationer av arbetsmiljöskäl 
och större krav på styr- och övervakning av stationerna har projektering utförts 
och ett förfrågningsunderlag tagits fram. Objektet avser rivning och nybyggnad 
av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P2 och P4, samt 
tryckstegringsstation T2, ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt 
anslutning till de gamla. Tryckstegringsstation T7 ska renoveras. 

 

Ärendet föredras av senior projektledare Jörgen Järevang.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-29. 

Preliminärt förfrågningsunderlag 2019-12-13.       

     

     

Beslut skickas till 
Projektenheten. 
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§ 16  

Investeringsöverföring 2019 och ombudgetering 
2020 för teknisk nämnd 

Dnr 2020-000046  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 föra över 17,6 mnkr, enligt 
tjänsteskrivelsen, till tekniska nämndens investeringsbudget för 2020 samt 

 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ombudgetera från tekniska nämndens, avgiftsfinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019 3,7 mnkr till tekniska nämndens, skattefinansierad 
verksamhet, investeringsbudget för 2020, enligt tjänsteskrivelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har gjort en avstämning av investeringsutfallet för 2019. 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 2019 men där behovet av att projekten 
genomförs ännu föreligger. Överföringsbehovet inom den skattefinansierade 
verksamheten är 4,6 mnkr och överföringsbehovet inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten är 11 mnkr. 

Det har också konstaterats vid genomgången av investeringsbudgeten för den 
skattefinansierade verksamheten för 2020 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 FSI Etapp 2 
och Park mm på Svegatan. De överblivna medel som hämtas från den 
avgiftsfinansierade verksamhetens investeringsbudget för 2019 kommer från 
reinvesteringar i ledningsnätet.  

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-02-05. 

Förteckning över behov av investeringsöverföring 2019.                         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Controller 
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§ 17  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-02-18 

Dnr 2020-000016  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna skrivelsen med fattade 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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§ 18  

Meddelanden och skrivelser, 2020-02-18 

Dnr 2020-000017  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

     

     

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-23 § 1 Detaljplan för del av 
fastighet Tejarp 9_8 m fl, Gamla brandstationen, Klågerup. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25 § 234 Detaljplan Svedala 
122:71 "Lidl". 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20 § 5 Barnkonventionen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-23 § 3 Detaljplan för Svedala 
25_17 mfl, NFU 
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§ 19  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 6419  

Beslut 
Inga nya ärenden har anmälts.  

     

     

     

     

     

 

 


