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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 16 juni 2020 kl 17:00-18:15 

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 Svedala kommunhus, Miljö och teknik 2020-06-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 63-72 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Henrik Corneliussen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-06-16 

Anslaget sätts upp 2020-06-23 Anslaget till och med 2020-07-17 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Daniel Forsberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) ersätter Valentin Jovanovic (S) 
Monalisa  Flamander (SD) ersätter Anders Nilsson (SD) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Lin Linde, VA-chef §§ 63-65 
Alf Rasmussen, projektchef 
Karin Gullberg, stadsarkitekt §§ 63-69 
Annette Bengtsson, trafikingenjör 
 

 

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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§ 63  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ingen förändring av dagordningen sker.   
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§ 64  

Antagande av anbud för 
slamavvattningsentreprenaden för Svedala 
avloppsreningsverk 

Dnr 2020-000103  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att delegera till ordförande att anta anbud efter kontroll av kollektivavtal, 
alternativt kontroll av kollektivliknande avtal, för antagen entreprenör.      

     

Sammanfattning av ärendet 
Anbud har inkommit för ombyggnad slamavvattning och anbudspriserna ligger 
inom ramen för den omfördelning av VA-budgeten som tidigare har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
Utvärderingen av anbuden är inte helt klar då referenterna inte varit anträffbara. 
Referenternas bedömningar är en del av utvärderingsdelen av anbuden. 
 

Ärendet föredras av VA-chef Lin Linde. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-06-09  

Protokollsutdrag 2020-03-17 § 21 Omfördelning av budget 2020 - 
slamavvattning      

     

     

Beslut skickas till 
Upphandlingsstrateg 

Anbudsgivare 
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§ 65  

Information om försening av VA-projekt Bara 
kyrkby 

Dnr 2020-000042  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen.     

Sammanfattning av ärendet 
Byggstarten av utbyggnaden av vatten och avlopp kommer troligen försenas på 
grund av markägares överprövningsrätt till Mark och miljödomstolen i 
ledningsrätthandläggningen. En markägare har inkommit med ett större 
yrkande till Lantmäteriet.   

En annan bidragande orsak är Lantmäteriets ledningsrättsremiss till 
Länsstyrelsen där Svedala kommun uppmanades att inkomma med ansökan 
om Landskapsskyddsbild.  

Dessa två händelser går inte att tidsätta. Planerad byggstart är augusti 2020.  

 

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist. 

Handlingar i ärendet 
Information om försening av VA-projektet Bara kyrkby 2020-06-08 
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§ 66  

Ställningstagande om gång- och cykeltunnel 
under Joachim Becks gata 

Dnr 2018-000062  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslagen gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata flyttas fram till 
2023 och tas med i kommande investeringsbudget 2022-2024. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Där gång- och cykelvägen som kommer från norr korsar Joachim Becks gata 
innan det nya bostadsområdet Bara Backar i väster, är sikten begränsad och 
det finns en rejäl lutning ner mot Joachim Becks gata. Detta gör att korsningen 
uppfattas som osäker då cyklister befaras komma i hög fart norrifrån och det 
kan vara svårt som bilist att se cyklisten i tid. Det har inkommit synpunkter från 
boende i området på att korsningen känns osäker och att bilister till och från 
friluftsbadets parkering håller hög hastighet. 

Det finns risk att trafiken kommer att öka märkbart till följd av nya 
bostadsområdet Bara Backar och nya förskolan.  

Det har därför genomförts omgestaltning av Joachim Becks gata med 
hastighetsdämpande åtgärder. 

I detaljplanen finns inte gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata med. 
Däremot finns en gång- och cykeltunnel med i söder under Idrottsgatan. Denna 
byggdes sommaren/hösten 2017 inom etapp 0. 

Utgiften för gång- och cykeltunnel under Joachim Becks gata är kalkylerad till 
cirka 3 miljoner kr. Det finns nu en projektering som kan ge en noggrannare 
kalkyl inför kommande investeringsbudget. 

Den av tekniska nämnden beslutade tunneln, 2018-05-22 §64, har tyvärr inte 
överförts från investeringsbudgeten år 2019 till investeringsbudgeten år 2020 
och därför behöver kommunen ta med denna investering i den kommande 
investeringsbudget 2022-2024. Tunneln föreslås genomföras år 2023. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist samt projektchef Alf Rasmussen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Skiss på överfart 

         

 



 

 

8(13) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67  

Namnsättning av gator, Svedala 122:71, Norra 
industriområdet, Svedala 

Dnr 2020-000156  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att den nya gatan inom gemensamhetsanläggningen namnges, Handelsgatan, 
samt 

att befintlig gatusträcka inom Norra industriområdet ända ut till Hyltarpsvägens 
rondell namnges med befintligt gatunamn, det vill säga Företagsgatan.            

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen föreslår att befintlig gatusträcka ända ut till Hyltarpsvägens 
rondell namnges med befintligt gatunamn det vill säga Företagsgatan, som 
därmed förlängs ända ut till rondellen. Inom ny detaljplan för Lidl föreslås att 
den nya gatan inom gemensamhetsanläggningen namnges, Handelsgatan.  

Gatan ingår ej i det kommunala gatusystemet, vilket innebär att den inte 
kommer underhållas av kommunen.  

Namnet Handelsgatan sammanfaller väl med övrig namnsättning av gator inom 
Norra industriområdet.  

Ärendet föredras av stadsarkitekt Karin Gullberg. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-06-08 

Plankarta Svedala 122:71                 

Beslut skickas till 
Namngruppen 

Räddningstjänsten 

GIS-ingenjör 

Bygg- och miljönämnden 

Fastighetsägare 

Lidl 

Kart- och mätingenjör 

Gatu- och parkenheten 
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§ 68  

Remiss om förslag till nya föreskrifter för Skåne 
län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
om bärighetsklasser i Skåne län 

Dnr 2020-000216  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att som sitt yttrande överlämna tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02.    

     

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har sänt förslag till nya föreskrifter för Skåne län samt upphävande 
av Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Skåne län. Förslaget innebär 
att BK4 klassning av vägnätet införs på vissa sträckor. 

Svedala kommun ser en risk i att fler tunga fordon kommer välja att köra via väg 
108 i stället för E6/E20/E22 mellan exempelvis Lund och Trelleborg och anser 
att föreslagen föreskrift om BK4 inte ska införas på väg 108, innan 
ombyggnader på väg 108 är genomförda.       

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Förslag till nya föreskrifter för Skåne län     

Svar på fråga kopplat till remiss om BK4 vägnät     

     

     

Beslut skickas till 
Trafikverket 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 69  

Avbruten ramavtalsupphandling brorenoveringar 

Dnr 2020-000239  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att pågående ramavtalsupphandling av brorenoveringar för perioden 2019-2022 
avbryts, 

att avtal inte tecknas med Skanska Industrial Solution AB som vinnande 
anbudsgivare, samt 

att förnyad ramavtalsupphandling genomförs under hösten 2020 för perioden 
2021-2024.           

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har under juni-juli 2019 påbörjat en ramavtalsupphandling 
avseende brorenoveringar för perioden 2019-2022. Vinnande anbudsgivare var 
Skanska Industrial Solution AB som erhöll tilldelningsbeslut i slutet av augusti. 
Upphandlingen har dragit ut på tiden på grund av en överprövningsprocess som 
pågått fram till 2020-04-16.  

Under våren 2020 har interna överläggningar ägt rum inom Miljö och teknik då 
det finns oklarheter i Skanska Industrial Solution ABs anbud. Trots påpekanden 
från kommunen finns fortfarande oklarheterna kvar i anbudet och i det 
avtalsunderlag som finns i nuläget. Dessutom har förutsättningarna i 
innevarande års investeringsbudget ändrats så att angiven volym i 
förfrågningsunderlaget ej kan hållas. Detta innebär sammantaget att kommunen 
ej bör gå vidare och teckna avtal med Skanska Industrial Solution AB. 

Miljö och teknik föreslår tekniska nämnden besluta att ramavtalsupphandlingen 
avbryts och görs om och att avtal inte tecknas med Skanska Industrial Solution 
AB. 

Ärendet föredras av projektchef Alf Rasmussen.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-06-12      

     

Beslut skickas till 
Upphandlingsstrateg 

Skanska Industrial Solution AB 
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§ 70  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-06-16 

Dnr 2020-000218  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna skrivelsen med fattade delegationsbeslut. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattade på delegation ska anmälas til ansvarig nämnd. 

Delegationsbeslut fattade av delegater enligt tekniska nämndens 
delegationsförteckning har förtecknats i en skrivelse till tekniska nämnden. 

Handlingar i ärendet 
Sammanställning delegationsbeslut juni 2020 
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§ 71  

Meddelanden och skrivelser 2020-06-16 

Dnr 2020-000219  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna. 

     

     

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktige: 

Protokollsutdrag 2020-05-27 § 49 Motion om införande av gågata i samband 
med coronapandemin 
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§ 72  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 6419  

Beslut 
Inga nya ärenden anmälts. 

     

     

     

     

     

 

 


