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Beslutande Ledamöter 
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Justerare Sverker Nordgren 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 53-62 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 
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 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(16) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
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Daniel Forsberg (MP) 
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Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 49-55 
Andreas Johansson, controller §§ 53-54 
Micael Holm, lokalstrateg §§ 55-59 
Anna Boman, lokalstrateg 
Annette Bengtsson, trafikingenjör 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 



 

 

3(16) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Ärendelista 

§ 53 
Revidering av investeringsbudget för 2020 .......................................................... 4 

§ 54 
Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020 för teknisk nämnd ................................ 5 

§ 55 
Entreprenadupphandling för kiosk och servicebyggnad FSI etapp 2 ................... 6 

§ 56 
Remittering lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun ..................... 7 

§ 57 
Kommunalt bidrag för enskilda vägar med allmän kommunal trafik på 
vägarna ................................................................................................................ 9 

§ 58 
Vägbelysning på enskilda vägar Svedala kommun ............................................ 10 

§ 59 
Svar på motion om att förhindra spridning av mikroplaster från 
konstgräs ............................................................................................................ 12 

§ 60 
Anmälan av delegationsbeslut 2020-05-26 ........................................................ 14 

§ 61 
Meddelanden och skrivelser 2020-05-26 ........................................................... 15 

§ 62 
Nya ärenden anmäls .......................................................................................... 16 



 

 

4(16) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-05-26 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 53  

Revidering av investeringsbudget för 2020 
Dnr 2019-000001  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna tjänsteskrivelsen som tekniska nämndens svar på uppdraget från 
kommunstyrelsen om att se över 2020 års investeringsbudget, 

att begära att principen om full kompensation för ökningarna i kapitalkostnader 
och avskrivningar av gjorda investeringar upprätthålls, samt 

att översända tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-14 att ge nämnderna i uppdrag att se 
över vilka investeringar som kan flyttas fram i tid alternativt revideras ned i syfte 
att minska upplåningsbehovet samt minska kapitalkostnader och avskrivningar. 

Förvaltningen har i samband med framtagandet av uppföljningsrapport 2 gjort 
en genomlysning av investeringsprojekten för att dels göra en prognos över 
vilka projekt som hinner färdigställas under 2020, vilka möjligheter det finns att 
erhålla statsbidrag för investeringsprojekten samt vilka omprioriteringar som 
kan göras över tid i de investeringsprojekt som är fleråriga. Resultatet av detta 
är ett minskat upplåningsbehov på 19 582 tkr under 2020 och en besparing i 
driftskostnader på 11 tkr för den skattefinansierade verksamheten under 2020 
och 215 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten under 2020. 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson. 

   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-14 

Genomlysning av investeringsbudget för 2020     

Presentation 200526 rev investeringsbudget 2020     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 54  

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2020 för 
teknisk nämnd 
Dnr 2020-000082  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport nummer 2, samt 

att översända uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.     

     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna nya ekonomistyrningsprinciperna från 
och med 2020 ska det göras en andra uppföljningsrapport med prognos för 
helåret per den 30 april. Rapporten har nu färdigställts och visar på en 
helårsprognos för den skattefinansierade verksamheten på 0 tkr, det vill säga 
enligt budget, och en helårsprognos för den avgiftsfinansierade verksamheten 
på -2 600 tkr. Prognosen för investeringsbudgeten för den skattefinansierade 
verksamheten visar på ett överskott på +10,2 mnkr gentemot budget. 
Prognosen för investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten 
visar på ett överskott på +5,7 mnkr gentemot budget.   

Åtgärdsplan för den avgiftsfinansierade verksamheten, drift, är framtagen och 
består av att nämnden, efter att kommunfullmäktige antagit en 
investeringsbudget för 2021, tar fram ett förslag till nya taxor inom VA som 
hanterar det underskott som beräknas uppstå inom verksamheten.        

 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Uppföljningsrapport nummer 2   

Presentation av utfallsprognos nummer 2, 2020-05-26           

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55  

Entreprenadupphandling för kiosk och 
servicebyggnad FSI etapp 2 
Dnr 2020-000112  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna förfrågningsunderlag för totalentreprenad för upphandling av 
servicebyggnad och kiosk inklusive markarbeten i anslutning till byggnaderna, 
FSI etapp 2 med möjlighet för lokalstrategen att göra mindre ändringar i 
underlaget som inte är principiella.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Avseende Svedala kommuns planer för utbyggnad av FSI-området är de två 
första delarna, Aggarpsvallen och skola med tillhörande idrottshall, sedan 
tidigare utbyggd.  

Detta ärende avser upphandling av byggentreprenad avseende servicebyggnad 
och kioskbyggnad med markarbeten i anslutning till respektive byggnad. 

Kommunen äger marken och kommer att fortsätta att göra det varför det då är 
naturligt att kommunen låter uppföra byggnaderna, äga och förvalta dom. 

I totalentreprenaden ingår all projektering som erfordras för att genomföra 
entreprenadarbetena. Upphandlad totalentreprenör ska utföra samtliga bygg, el, 
VVS samt tillhörande markarbeten. 

Byggnaderna planeras enligt huvudtidplanen för FSI etapp 2 stå färdig i 
december 2021. 

 

Ärendet föredras av lokalstrateg Micael Holm. 

  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Förslag till förfrågningsunderlag     
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§ 56  

Remittering lokalförsörjningsplan 2021-2030 för 
Svedala kommun 
Dnr 2020-000113  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att förslag till Lokalförsörjningsplan 2021–2030 för Svedala kommun skickas på 
remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, ekonomienheten, Svedab och 
Svedalahem AB, samt 

att remissvaren ska inkomma till tekniska nämnden senast 2020-08-07. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2021–2030 är en sammanställning 
och analys av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, 
förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på Statisticons AB, 
befolkningsprognos från februari 2019, Exploateringsprogram Bostäder-Industri 
2018 - 2022 innehållande bostadsförsörjningsprogram samt 
verksamhetsområdenas målsättningar.  

Förslaget ska före behandling och beslut i kommunfullmäktige skickas på 
remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen, Svedab och 
Svedalahem AB. Tekniska nämnden gör ändringar och fattar förslag till beslut 
om planen för att lämna den till kommunstyrelsen för behandling. 
Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Ärendet föredras av lokalstrateg Micael Holm.    

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2021-2030 

Bilaga 1, Förslag till Lokalförsörjningsplan 2021-2030, 2020-05-15 
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Beslut skickas till 
Socialnämnden  

Utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Svedab 

Svedalahem AB 
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§ 57  

Kommunalt bidrag för enskilda vägar med allmän 
kommunal trafik på vägarna 
Dnr 2020-000178  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avslå ansökan om bidrag mot bakgrund av att kommunen tidigare beslutat 
att inte dela ut bidrag till enskilda vägar.   

     

Sammanfattning av ärendet 
Påskaled-Bjeret-Roslättsgräns M959 U och Guletorpsvägen har ansökt om 
bidrag för sina vägar med hänvisning till att man anser att det finns allmän 
kommunal trafik på vägarna.  

Tekniska nämnden hanterade ärendet om effektiviseringar 2019-09-24 § 105. 
Kommunfullmäktige har därefter fastställt budgeten för 2020, 2019-11-27 § 116. 
Besluten innebär att inga kommunala bidrag betalas till enskilda väghållare.  

   

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-13 

Skrivelse om kommunalt bidrag för enskild väg 

Brev till vägsamfälligheter om ändrade förutsättningar för kommunalt bidrag för 
enskilda vägar              

     

Beslut skickas till 
Vägsamfällighet Påskaled-Bjeret-Roslättsgräns M959 U och Guletorpsvägen  
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§ 58  

Vägbelysning på enskilda vägar Svedala kommun 
Dnr 2020-000204  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att inte reparera vägbelysning på enskilda vägar i den omfattning där 
omläggning av kabel eller uppsättande av nya stolpar krävs för att 
anläggningen ska fungera, samt 

att inte anlägga ny vägbelysning på enskilda vägar.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har 150 ljuspunkter på enskilda vägar. Totalt i kommunen har 
vi cirka 5500 ljuspunkter där en liten del står utmed Trafikverkets vägar. Gatu- 
och parkenheten har fått en felanmälan på belysningsanläggningen vid 
Guletorpsvägen som är en enskild väg. För att reparera det fel som uppstått 
krävs ett omfattande arbete. Kabeln är i så dåligt skick att den behöver bytas ut 
helt. Kabeln är en luftledning fäst på gamla trästolpar. Två av dessa stolpar där 
kabelbrottet uppstått är i så dåligt skick att de dömts ut vid rötskadekontroll 
enligt EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer). De är inte i så stor fara att de kan 
trilla, men i så pass dåligt skick att man inte får fästa en kabel i dem av 
elsäkerhetsskäl och arbetssäkerhet. Denna bedömning har gjorts av 
kommunens entreprenör för gatubelysning.   

I detta fall krävs därför nyanläggning av två stolpar, som istället blir av 
galvaniserat stål, och en kabel behöver förläggas i marken. Görs inte detta blir 
de fyra sista stolparna på Guletorpsvägen släckta.  

Enligt kommunallagen är utgångspunkten att man inte får gräva i privat mark 
vilket gör att vi inte kan förlägga ny kabel och sätta nya stolpar på enskild väg.  

Skulle en förening vara intresserad av att överta en belysningsanläggning 
medför det på de flesta platser en större kostnad för att skilja anläggningen åt, 
sätta kabelskåp med mera men även en ombildning av vägföreningen, vilket 
innebär ytterligare en kostnad.  

En del av stolparna på enskilda vägar är i trä, vilket kommer innebära att de inte 
håller över lång tid eller av säkerhetsskäl inte klarar en förändrad belastning. 
Det kommer innebära att när stolparna döms ut av säkerhetsskäl behöver de 
tas bort och kan då inte ersättas, vilket gör att belysningsanläggningen inte kan 
upprätthållas inom kommunal regi. 

Svedala kommun har för avsikt att underhålla befintlig vägbelysning på enskilda 
vägar i den omfattning det är möjligt, det vill säga när kabel går att reparera, 
byte av armatur, ljuskälla eller andra åtgärder som inte medför nyanläggning vid 
vägen. Däremot den dagen det krävs en åtgärd i form av nyuppsättning av 
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stolpar eller nyanläggning av kabel föreslås anläggningen i stället läggas ner vid 
brottet och den del av anläggningen som ligger efter brottet som också då blir 
strömlöst. 

 

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson och trafikingenjör 
Annette Bengtsson. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-05-13       

     

Beslut skickas till 
Trafikingenjör 

Vägsamfällighet 
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§ 59  

Svar på motion om att förhindra spridning av 
mikroplaster från konstgräs 
Dnr 2017-000208  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att till kommunfullmäktige överlämna gjord utredning om åtgärder och kostnader 
för att säkerställa vidare spridning av mikroplaster vid befintliga 
konstgräsplaner. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Ersborg (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att 
förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs. Motionären anför att 
konstgräsplaner för fotboll sprider mikroplast i naturen varje år, vilka kan binda 
miljögifter och tas upp av vattenlevande djur som tror att de är föda.  

Tekniska nämnden behandlade ärendet i augusti 2018. Kommunfullmäktige 
återremitterade ärendet i november 2018 till teknisk nämnd för utredning av vad 
som krävs för att säkerställa vidare spridning, samt vad dessa åtgärder 
beräknas kosta. Parkenheten har nu utrett möjliga åtgärder, vilket redovisas 
här. Åtgärderna minskar ytterligare spridningen av granulat, men spridningen 
kan inte elimineras helt och hållet. 

I Svedala kommun finns konstgräsplaner med granulat med risk för spridning av 
mikroplaster i Svedala, Bara och Klågerup. Sedan motionen inkom har det 
installerats granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid planerna. I Svedala 6 st 
fällor, i Bara 5 st fällor och i Klågerup 4 st fällor.  

Vid alla planer finns möjlighet till avtorkning av skor och kläder innan man 
lämnar planerna. Det är dock mycket svårt att säkerställa att inga granulat 
lämnar platsen (via framförallt spelare). Vid eventuell snöskottning av planerna 
finns möjlighet att behålla skottad snö på planerna.  

Parkenheten har eftersökt olika möjligheter till sarg kring planerna för att minska 
risken för spridning av mikroplaster. På Limhamns IP har man till exempel satt 
en sarg (höjd 26 cm) i kompositmaterial som sluter till väl mot marken för att 
inga granulat ska kunna ta sig ut undertill. Detta alternativ bedömer 
parkenheten som ett bra sätt att minska risken för spridning av mikroplaster. 
Utöver det kan fler åtgärder göras som att omplacera redskapscontainrar och 
montera entrégaller. Av listade åtgärder bedömer parkenheten att flytta 
redskapscontainers är den åtgärd som ger störst effekt vad gäller att minska 
spridningen av granulat.   

 

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, Åtgärder och kostnader för att säkerställa vidare spridning av 
mikroplaster vid befintliga konstgräsplaner 2020-05-07 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-11-07 § 114 Svar på motion om att 
förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs 

Protokollsutdrag kommunstyrelse 2018-10-01 § 221 Svar på motion om att 
förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2018-08-21 § 94 Svar på motion om att 
förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs 

Tjänsteskrivelse svar på motion om att förhindra spridning av mikroplaster från 
konstgräs, daterad 2018-08-17 

Segeå-projektets utredning om konstgräsplaners miljöpåverkan, möjliga 
åtgärder och kartläggning inom avrinningsområdet 

Kalkyl för granulatfällor och mur/sarg  

Exempel på utformning av granulatfällor 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-21 § 106 Anmälan av motion om 
att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs 

Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräsplaner daterad 
2017-05-30             

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 60  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-05-26 
Dnr 2020-000201  

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 mars 2020. 
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§ 61  

Meddelanden och skrivelser 2020-05-26 
Dnr 2020-000170  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna         

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunstyrelsen: 

Protokollsutdrag 2020-04-14 § 84 Intern kontroll 2020 kommunstyrelsen och 
Svedala kommun 

Protokollsutdrag 2020-04-14 § 83 Återrapportering Intern kontroll 2019 
kommunstyrelsen och för Svedala kommun 

Protokollsutdrag 2020-04-14 § 80 Överföring av investeringsmedel från 2019 till 
2020 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 2019 års budget  

Protokollsutdrag 2020-04-14 § 76 Prognosrapport 1 - ekonomisk uppföljning för 
Svedala kommun  

 

Beslut från kommunfullmäktige: 

Protokollsutdrag 2020-04-29 § 33 Årsredovisning 2019 för Svedala kommun 

Protokollsutdrag 2020-04-29 § 34 Överföring av investeringsmedel från 2019 till 
2020 

Protokollsutdrag  2020-04-29 § 36 Uppföljningsrappport 1 (UR1) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 

Protokollsutdrag 2020-04-29 § 35 Omfördelning av investeringsbudget 2020 

Protokollsutdrag 2020-04-01 § 23 Ungdomspolitiskt program i Svedala kommun 

 

Beslut från utbildningsnämnden: 

Beslut om skolmåltider till gymnasieelever folkbokförda i Svedala kommun 

 

Övrigt: 

Beslut om överprövad upphandling av brorenovering 

Beslut om fordran om återställande av lokal till bostad, Marbäcksgatan 77-79         
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§ 62  

Nya ärenden anmäls 
Dnr 6419  

Beslut 
Inga nya ärenden har anmälts.  

     

     

     

     

     

 

 


