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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 12 september 2017 kl 17:00-20:30, 20:35-20:45, 
20:50-21:30, ajournerat 18:15-18:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Henrik Corneliussen 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 113-124, 
126-132 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Henrik Corneliussen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-09-12 

Anslaget sätts upp 2017-09-18 Anslaget till och med 2017-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(27) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Daniel Forsberg (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Torsten Paulcén (BP) för Sverker Nordgren (M) 
Per Belander (C) för Erik Stoy (M) §§ 113-124, 126-128, 130-132 
Alf Persson (S) för Anders Gsaxner (S) 
Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Gustaf Törnqvist (V) §§ 113-123 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef §§ 120-128, 130-132 
Lin Linde, VA-ingenjör §§ 123-128, 130-132 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 113-124, 127-128, 130-132 
Micael Holm, lokalstrateg §§ 118-124 
Jon Springe, arbetsledare §§ 113-116 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 113-122 
Annci Svensson, servicechef §§ 113-122 
Tobias Löfquist, samordnare §§ 113-122 
 

 

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: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 113 
Förändring av dagordning ................................................................................... 4 

§ 114 
Information om elektroniska körjournaler ............................................................. 5 

§ 115 
Förslag till maskin- och fordonsplan .................................................................... 6 

§ 116 
Förslag till grönyteplan ........................................................................................ 7 

§ 117 
Förslag till plan för köksutrustning och städmaskiner .......................................... 8 

§ 118 
Ombyggnad Dubbeldammarna, Bara .................................................................. 9 

§ 119 
Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan" ............. 10 

§ 120 
Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-
2020 .................................................................................................................. 12 

§ 121 
Information om detaljprojektering träd- och växtplanering Stortorget ................. 13 

§ 122 
Ombyggnad Stationsplan, Svedala ................................................................... 14 

§ 123 
Utredning om kontorsplatser och mötesrum ...................................................... 15 

§ 124 
Utredning om behov av fler förskoleplatser i Klågerup ...................................... 17 

§ 125 
Upphandling slambehandling och transport ...................................................... 19 

§ 126 
Svedala vattentäkt ............................................................................................ 20 

§ 127 
Avtal Swedavia ................................................................................................. 21 

§ 128 
Planprogram avseende Stationsprojektet i Svedala, Nya 
Stationsområdet ................................................................................................ 22 

§ 129 
Beställning av entreprenad för anläggande av dammar/våtmarker .................... 23 

§ 130 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 24 

§ 131 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 25 

§ 132 
Nya frågor anmäls ............................................................................................. 26 

§ 133 
Dagvattenhantering Bara Backar ...................................................................... 27
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113  

Förändring av dagordning 

Dnr 3054  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 10 Utredning av om- och tillbyggnad av 
Naverlönnskolan till 4-9-skola utgår, att ärende 17 Beställning av entreprenad 
för anläggande av dammar/våtmarker och ärende 21 Dagvattenhantering Bara 
Backar läggs till.  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  
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§ 114  

Information om elektroniska körjournaler 

Dnr 2017-000117  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Skatteverket kräver att körjournal förs för att kunna styrka att företagsbilar 
används till tjänsteärende och inte privata resor. Används kommunens bilar för 
privata resor ska den anställda förmånsbeskattas för detta. 

Samordnare Tobias Löfquist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-09-01 

Avtal elektroniska körjournaler 

Projektplan för införandet av körjournaler 

      

      

 

Beslut skickas till 
Samordnare 

Gatu- och parkchef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  
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§ 115  

Förslag till maskin- och fordonsplan 

Dnr 2017-000255  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta den uppdaterade maskin- och fordonsplanen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
För att kunna behålla en rationell och miljövänlig drift samt erbjuda våra 
medarbetare en god arbetsmiljö bör fordonsparken inte bli för gammal. Med 
anledning av detta behövs en  maskin- och fordonsplan. 

Samordnare Tobias Löfquist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-09-01 

Förslag till maskin- och fordonsplan, daterad 2017-09-05 

      

      

Beslut skickas till 
Samordnare 

Gatu- och parkchef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116  

Förslag till grönyteplan 

Dnr 2017-000256  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta den samlade och uppdaterade grönyteplanen, samt 

att uppdra åt förvaltningen Miljö och teknik att revidera planen under 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Grönyteplanen 2018 är ett samlat och uppdaterat dokument som utgår ifrån 
grönplan 2011, lekplatsplan 2013 och trädplan 2008. Planen beskriver 
problematik och utmaningar i de gröna anläggningarna med hänsyn till i 
huvudsak praktiska skötsel- och användaraspekter. Grönyteplanen föreslår 
även sätt att hantera dessa frågor för att försörja kommunens medborgare med 
funktionella och vackra grönytor och gröna miljöer, som bidrar till en attraktiv 
boendemiljö och därigenom även en beskrivning av syftet med avsatta 
investeringsmedel. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson och arbetsledare Jon Springe föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-09-01 

Förslag till grönyteplan, daterad 2017-09-05 

      

      

Beslut skickas till 
Arbetsledare 

Gatu- och parkchef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  
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§ 117  

Förslag till plan för köksutrustning och 
städmaskiner 

Dnr 2017-000257  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta plan för köksutrustning och städmaskiner.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till plan för köksutrustning och städmaskiner föreligger. För städservice 
är det i huvudsak en fortsatt uppbyggnad av maskinpark som prioriteras. Idag 
transporteras även en del befintliga maskiner mellan objekten som inte är 
tanken framöver. 

För måltidsservice åligger det att anpassa och komplettera verksamheten 
avseende köksutrustning för att möta ökade barn- och elevantal som sker på 
förskolor och skolor. Utrustning kan också till exempel behöva förändras med 
anledning av arbetsmiljön. 

Servicechef Annci Svensson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechef, daterad 2017-09-05 

Förslag till plan städmaskiner, daterad 2017-09-01 

Förslag till plan köksutrustning, daterad 2017-09-01 

      

      

Beslut skickas till 
Servicechef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118  

Ombyggnad Dubbeldammarna, Bara 

Dnr 2017-000253  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna inriktningen på ombyggnaden, samt  

att uppdra förvaltningen att återkomma med detaljprojektering av ytorna i etapp 
2 senast september 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ombyggnation av Dubbeldammarna etapp 1 pågår nu för fullt, vilket innebär 
främst byggnation av en temalekplats.  

Etapp 2 är planerad att genomföras under 2019. Denna etapp innebär en 
förändring av området till en vacker park med woodland, plantering kring 
dammen, föryngringsplantering i dungen, nya sittplatser, aktivitetsyta för 
ungdomar/äldre, konstnärlig utsmyckning, utökning av belysning samt en 
utökning av planteringar och träd inom området.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-09-01 

Översiktlig skiss över området 

      

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119  

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens 
maskinhall "Gröna ladan" 

Dnr 2017-000169  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inriktningen framöver ska vara att ny förrådsbyggnad uppförs på fastigheten 
Svedala 305:1 för att ersätta ”Gröna ladan” på fastighet Svedala 72:4. 
Genomförande förutsätter av kommunfullmäktige godkänd investeringsbudget 
2018-2020, 

att investeringskostnaderna om 3 600 000 konor föreslås tas upp som ett nytt 
investeringsprojekt i den kommande investeringsbudgeten för 2018-2020, 

att ett område, cirka 1500 m2, öster om planerad byggnation iordningsställs 
som kompostplatta för kompensation för det området som tas i anspråk för den 
nya förrådsbyggnaden, 

att upphandling av förråd/maskinhall, markarbeten och övriga arbeten görs och 
förfrågningsunderlag redovisas till teknisk nämnd innan det går ut på anbud,  

att upphandling av rivningsentreprenad avseende Gröna ladan, genomförs 
parallellt med nybyggnad det nya förrådet, samt 

att kostnaden för rivning och återställning, som bedöms uppgå till 400 000 
kronor, föreslås belasta exploateringsprojekt för Stationsområdet (norr och 
söder järnvägen) E124.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun äger fastigheten Svedala 72:4 med adress Timmergatan 1 i 
Svedala. På fastigheten finns ett förråd/maskinhall, ”Gröna ladan” som sedan 
några år används av gatu-och parkenheten. Bland andra bygg- och 
miljöenheten önskar att förrådsbyggnaden rivs för att möjliggöra en bättre och 
trevligare stadsmiljö samt att temporärt öka antalet p-platser. 

För att kunna riva byggnaden behövs en ersättningslokal. Miljö och teknik 
föreslår ett område på fastigheten Svedala 305:1 på Ågatan som ägs av 
kommunen. Området används idag som kompost- och 
trädgårdsavfallsanläggning. 

Föreslagen byggnad är en monteringsfärdig hallbyggnad på cirka 840 m2 och 
cirka 120 m2 av denna yta föreslås användas för material som det planeras att 
byggas förråd till på Räddningsstationen. Detaljplanen medger föreslagen 
byggnation. Ny byggnad beräknas kunna stå klar hösten 2018. Genomförande 
förutsätter av kommunfullmäktige godkänd investeringsbudget 2018-2020. 

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-09-04 

Tn 2017-06-13, § 90, Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall 
"Gröna ladan”  

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Lokalstrateg 

Gatu- och parkchef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-09-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120  

Tekniska nämndens yttrande över preliminära 
budgetramar 2018-2020 

Dnr 2017-000111  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att yttra sig över preliminära budgetramar 2018-2020 enligt redovisat förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden informerades om preliminära budgetramar 2018-2020 vid 
sammanträdet i juni månad och beslutade att återuppta ärendet för yttrande vid 
sammanträde i augusti månad. Vid sammanträdet i augusti månad beslutade 
tekniska nämnden att återkomma till ärendet vid tekniska nämndens möte i 
september för yttrande avseende preliminära budgetramar 2018-2020. 

Nämnderna har fått i uppdrag att senast 18 september inkomma till 
kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära 
budgetramarna. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-09-05 

Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020 

Bilaga 1 beskrivande text investeringsplan 2018-2020 teknisk nämnd yttrande 

Bilaga 2 investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020 teknisk 
nämnd yttrande 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Controller 
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§ 121  

Information om detaljprojektering träd- och 
växtplanering Stortorget 

Dnr 2017-000258  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna inriktningen av ombyggnationen av Stortorget enligt redovisning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I januari 2017 redovisades en översiktlig beskrivning av planerna för 
trädplantering avseende investeringsmedel avsatta för Trädplan, där Stortorget 
var det största projektet. Detaljprojekteringen är nu klar och projektet klart för 
byggnation.      

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-09-01 

Projekteringsritning 

      

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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§ 122  

Ombyggnad Stationsplan, Svedala 

Dnr 2017-000254  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna inriktningen av ombyggnationen av Stationsplan enligt 
redovisning.  

 

      

Sammanfattning av ärendet 
Ett projekt för att utveckla centrum i Svedala tätort har pågått sedan 2015. Detta 
för att skapa ett mer attraktivt centrum i Svedala tätort.      

Stationsområdet har identifierats ha ett stort behov av upprustning, både på kort 
och lång sikt. Möten med näringslivet har hållits löpande under projektets gång 
och upprustning av stationsområdet har lyfts fram som oerhört viktigt för att lyfta 
entrén till hela Svedala centrum.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-09-01 

Ritning på stationsområdet 

      

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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§ 123  

Utredning om kontorsplatser och mötesrum 

Dnr 2017-000239  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

att det i första hand anordnas 12-15 nya arbetsplatser i lokalerna på Norra 
Segestrand enligt förslag och till en tilläggskostnad av cirka 3 000 kr/arbetsplats 
och år, 

att det i andra hand anordnas 4-5 nya arbetsplatser i kommunhuset enligt 
förslag och till en tilläggskostnad av cirka 6 000 kr/arbetsplats och år, 

att för närvarande avstå från externa förhyrningar av lokaler, 

att göra ett konkret förslag på hur Gamla Röda Skolan och/eller Småskolan ska 
användas framöver, i syfte att eventuellt i framtiden kunna nyttja dem då Norra 
Segestrand lämnas, 

att i nuläget avvakta med ställningstagande kring tillbyggnad av kommunhuset, 
samt 

att utarbeta ett konkret förslag på hur småskolan skall användas som en 
föreningslokal för flera olika aktiva föreningar i kommunen tills annat behov 
formuleras för fastigheten.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är en växande kommun och detta skapar ökad efterfrågan på 
kommunal service och fler arbetsplatser för personalen. 

Kommunstyrelsen har påpekat att det finns behov av fler kontorsplatser i 
kommunhuset och ett mindre antal sammanträdesrum/mötesrum inför 2018. 
Ställning till Småskolans framtid behöver även tas och på vad den tidigare 
planerade fjärde flygeln på kommunhuset skulle kosta att verkställa. Dessa 
uppdrag har Miljö och teknik utrett. Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-09-04 

Ks 2017-05-02, § 96, Yttrande – strategisk lokalförsörjningsplan 2018-2027 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Lokalstrateg 
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§ 124  

Utredning om behov av fler förskoleplatser i 
Klågerup 

Dnr 2017-000189  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

att inte initiera någon temporär lösning av förskoleplatser i nuläget eftersom 
utbildningsnämnden inte anser att det finns behov,  

att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda tillbyggnad av befintlig förskola 
med cirka 55 platser, samt  

att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en utredning på förslag för hur 
och var 120-140 nya permanenta förskoleplatser kan tillskapas i Klågerup, 
baserat på förutsättningar givna av utbildningsnämnden och gällande 
lokalförsörjningsplan 2018-2027.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I Klågerup pågår och planeras byggnation av ett flertal bostäder vilket skapar 
ökad efterfrågan på förskoleplatser. 

Kommunstyrelsen har gett utbildningsnämnden och tekniska nämnden i 
uppdrag att i samråd planera för temporära lösningar. Utbildningsnämnden ska 
också yttra sig om lämplig storlek på ny permanent förskola i Klågerup. 

En ökad efterfrågan på förskoleplatser de närmsta åren kan 
utbildningsförvaltningen lösa genom att erbjuda placering i Bara. Permanent 
efterfrågan uppstår enligt befolkningsprognosen år 2021 med 60 platser. Därtill 
kommer förslag på avveckling av nuvarande mindre enheter på Mumindalens 
förskola. Detta innebär ett totalt behov av 120 nya förskoleplatser fram till 
prognosperiodens slut. 

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-09-04 

Ks 2017-05-29, § 131, Behov av förskoleplatser i Klågerup  

Un 2017-04-03, § 35, Lokalförsörjningsplan 2018-2027 

Tjänsteskrivelse från utredare, daterad 2017-03-30 

Beslutsunderlag om behov av ny förskola i Klågerup av utbildningschef  

och verksamhetscontroller, daterat 2017-03-29 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Teknisk chef 

Lokalstrateg 
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§ 125  

Upphandling slambehandling och transport 

Dnr 2017-000174  

Beslut 
Teknisk nämnd beslutar 

att anta det vinnande anbudet för upphandling om slamtransport och 
omhändertagande, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Slamupphandling har utförts tillsammans med Staffanstorps kommun, för att få 
ett mer ekonomiskt fördelaktigt avtal eftersom slamvolymerna då blir större. 
Respektive kommun producerar ca 2 000 ton slam per år. Slamupphandlingen 
innefattar hämtning av slam och omhändertagande. 

Tre priskategorier efterfrågades, som viktades och sedan summerades. Det 
vinnande anbudet hade det lägsta summerade priset. 

Fyra stycken anbud inkom på förfrågan. Det billigaste anbudet som uppfyllde 
kraven i utvärderingen inkom med en viktad summa på 398 SEK. 

För normalt kalkat slam innebär detta ett pris på 392 SEK/ton. I dagsläget 
betalar kommunen 510 SEK/ton för motsvarande slam. 

Uppdraget pågår i två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. 

VA-ingenjör föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör, daterad 2017-09-12 

      

      

Beslut skickas till 
VA-ingenjör 
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§ 126  

Svedala vattentäkt 

Dnr 2017-000215  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att förslag till vattenskyddsområde i ÖP 2010 föreslås kvarstå i reviderad ÖP 
2017, samt 

att en projektplan tas fram för fortsatt utredning av skyddsområde för Svedala 
vattentäkt och reservvatten.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I arbetet med revidering av översiktsplanen har behovet av att avgöra skyddet 
för Svedalas vattentäkt förtydligats. Det finns intresse att för att bygga 
industriområde inom föreslaget skyddsområde. Tekniska nämnden har inom 
arbetet med översiktsplanen fått i uppdrag att ta ställning till skyddet av 
vattentäkten. 

Det har gjorts en förstudie för att beskriva vad som krävs för att täkten ska 
skyddas. Vattentäkten används normalt inte idag sedan Svedala numera får sitt 
vatten från Sydvatten. Täkten kan idag användas som reservvatten vid behov, 
men kan då inte användas till dricksvatten eller matlagning. För att det ska vara 
möjligt krävs installation av reningsutrustning. Täkten kan i framtiden vara viktig 
för vattenförsörjningen, som reserv- eller som ordinarie vattentäkt.  

Det krävs ytterligare utredningar inför ett ställningstagande om hur vattentäkten 
ska skyddas.  

VA-ingenjör Lin Linde föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör, daterad 2017-07-31 

PM av Sweco Rådgivning Svedala vattentäkt, daterad 2017-07-05 

            

Beslut skickas till 
VA-ingenjör 

VA-chef 

Teknisk chef 

Styrgrupp ÖP  
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§ 127  

Avtal Swedavia 

Dnr 2017-000216  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att i god tid säga upp avtalet med Swedavia, samt 

att inte ta emot vatten från brandövningsplattan med nuvarande avtal.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Gällande avtal med Swedavia från 2011 är inte optimalt varför vissa 
bestämmelser bör ändras eller skrivas om. Detta har blivit tydligt under den 
rättsliga process som drivits i Mark och miljödomstolen om PFOS-frågan.  
Avtalet med Swedavia gäller till och med 2020-12-31. Avtalet bör sägas upp i 
god tid och ett nytt avtal förhandlas fram. 

Swedavia vill fortsatt släppa brandsläckningsvatten till kommunalt spillvattennät, 
från den nya brandövningsplattan. Som avtalet ser ut idag bör kommunen inte 
ta emot mer vatten från brandövningsplatsen.   

VA-ingenjör Lin Linde föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör, daterad 2017-08-30 

      

      

Beslut skickas till 
VA-ingenjör 

VA-chef 
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§ 128  

Planprogram avseende Stationsprojektet i 
Svedala, Nya Stationsområdet  

Dnr 2017-000224  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ta fram lämpliga tekniska utredningar och underlag för ett inriktningsbeslut 
som behandlar framtida markanvändning och utveckling av stationsområdet i 
Svedala. Kostnaden på cirka 200 tkr tas från överförda driftsmedel. Ett separat 
driftsprojekt upprättas.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ett planprogram togs fram för stationsområdet under 2009. Därefter har 
detaljplan för ICA:s etablering söder om stationen inklusive planskild gång- och 
cykelväg vid stationsområdet tagits fram. För att komma vidare i utveckling av 
övriga delar av stationsområdet, det vill säga Silostomten och området mellan 
Storgatan och järnvägen samt väster om ICA:s parkering, bör ett 
ställningstagande tas fram om inriktningen för fortsatt arbete. 

Det beslutsunderlag som krävs för att komma vidare i omvandlingen av 
stationsområdet är en genomgång av inkomna yttranden om planprogrammet 
och analys av aktualitet och behov av utredning av miljö, hälsa och riskfrågor. 
Utredning om riskfrågor samt buller krävs, liksom en dialog med berörda företag 
(framförallt Sandvik) och myndigheter. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-09-04 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef, daterad 2017-06-08 

Samrådsredogörelse för planprogram för Nya stationsområdet i Svedala, 
daterat 2009-09-30 

Planprogram Nya stationsområdet i Svedala, daterat 2009-03-25 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 129  

Beställning av entreprenad för anläggande av 
dammar/våtmarker 

Dnr 2017-000261  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att beställa entreprenad för anläggande av dammar/våtmarker på Vinninge 12:2 
och 10:1 till en summa av 1 510 424 kronor exklusive moms.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Beställning av entreprenad för anläggande av dammar/våtmarker på Vinninge 
12:2 och 10:1 föreslås. Beställningen ingår i Segeåprojektet.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till beställning av entreprenad för anläggande av dammar/våtmarker på 
fastigheterna Vinninge 12:2 och 10:1 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Per Belander (C) i handläggningen i detta ärende.  

      

Beslut skickas till 
Segeåprojektet 

Teknisk chef 
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§ 130  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000027  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

      

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 

Kf 2017-06-21, § 93, Svar på medborgarförslag om åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan 

Kf 2017-06-21, § 94, Svar på medborgarförslag om ändrad lutning på 
Apelsingatan 

Ks 2017-06-19, § 165, Ansvar och ägande av Svedala kommuns arkivlokaler 

Ks 2017-08-28, § 173, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för Svedala kommun med tillhörande handlingsplan 

Ks 2017-08-28, § 179, Om- och tillbyggnad av räddningsstationen 

Övrigt: 

Skrivelse från Söderslättspartiet avseende ny infart till Trelleborgs hamn, 
daterat 2017-08-23 

Inbjudan från Trafikverket att delta i Trafikantveckan 16-22 september, daterat 
2017-08-29 
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§ 131  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000015  

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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§ 132  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000260  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att uppdra åt Miljö och teknik att återkomma med information om problematiken 
kring mikroplaster från konstgräsplaner.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Per Belander, C, anmäler önskemål om information avseende problematiken 
kring mikroplaster från konstgräsplaner.  

      

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 133  

Dagvattenhantering Bara Backar 

Dnr 2017-000265  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avleda dagvattnet från den norra delen av detaljplaneområdet norrut, 

att godkänna ändring av ledningssträckningen för dagvatten från 
exploateringsområdet, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens intentioner och beskrivning bygger på att dagvattnet från hela 
området ska avledas söderut via dikningsföretaget ”Segeån från Svenstorps bro 
till Lilla Mölleberga kvarn” och vidare till recipienten (Segeå). Detta innebär att 
dikningsföretaget i söder får ta emot dagvatten även från annat avrinnings-
område tillhörande dikningsföretaget ”Bjärshög och Lilla Mölleberga” i den norra 
delen av området.  

Miljö och teknik har utrett om det går att hantera dagvattnet från den norra 
delen av detaljplaneområdet på att annat sätt än vad detaljplanen beskriver. 
Det finns möjlighet att leda vattnet norrut via omläggning och 
uppdimensionering av en befintlig ledning av en sträcka på cirka 1200 meter 
från norra dammen till dikningsföretaget ”Bjärshög och Lilla Mölleberga”.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från projektledare, daterad 2017-09-11 

Skiss som visar gräns för avrinningsområden 

      

      

Beslut skickas till 
Projektledare 

Teknisk chef 

 


