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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-05-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 16 maj 2017 kl 17:00-19:40, 20:40-21:45, ajournerat 
18:55-19:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Christer Jönsson 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik   
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 67-73, 
77-84 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Christer Jönsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-05-16 

Anslaget sätts upp 2017-05-23 Anslaget till och med 2017-06-15 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Daniel Forsberg (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 
Christer Jönsson (S) för Anders GSaxner (S)  
 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
Per Belander (C) 
Alf Persson (S) 
Gustaf Törnqvist (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef, §§ 77-81 
Micael Holm, lokalstrateg, § 73  
Annci Svensson, servicechef, §§  
Alf Rasmussen, projektchef, §§ 67-71 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef, §§ 67-70 
Linus Åstradsson, controller, §§ 67-70 
Mikael Jönsson, räddnings- och säkerhetschef, §§ 70-73 
Mats Jerslind, avdelningschef Sysav, §§ 67-68 
Jonna Ganslandt, projektledare Sysav, §§ 67-68 
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SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
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§ 67  

Information om skadade sopkärl i Svedala 
kommun 

Dnr 2017-000116  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förberedelser inför byte av leverantör har det kommit till 
kommunens kännedom att det under pågående renhållningsentreprenad har 
uppstått skador på en omfattande andel av avfallskärlen i Svedala kommun. 
Skadorna består bland annat av sönderhackade ovankanter med påföljd att 
fästet för mellanvägg också är skadat, mellanväggar som är ur sin givna plats i 
botten på kärlen samt skador på de låsbara hjulen. Kommunen anser att 
skadorna är orsakade av den tömning av kärlen som utförts av SUEZ. 
Kommunen har inte tidigare haft kännedom om skadorna och de har inte heller 
anmälts av SUEZ vid något tillfälle. 

Avdelningschef Mats Jerslind från Sysav informerar om den pågående 
inventeringen av skadade sopkärl i Svedala kommun. En betydande del av 
kärlen bedöms behöva bytas ut.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna informationen.  

      

      

      

Beslut skickas till 
Service- och avfallschef 

Teknisk chef 
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§ 68  

Upphandling avfallskärl   

Dnr 2016-000130  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte göra något avrop av lock och insatser till avfallskärl då det inte är 
aktuellt i nuläget.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Under våren införs fyrfackssystemet avseende avfallshantering i Svedala 
kommun.  

Avdelningschef Mats Jerslind från Sysav föredrar ärendet. Inför dagens möte 
var det planerat för avropa fler insatser och lock. Sedan kallelsen gick ut har 
förändring skett varför fler insatser och lock inte behöver avropas i nuläget.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att inte göra något avrop av lock och insatser till avfallskärl då det inte är 
aktuellt i nuläget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-05-05 

Förslag till avrop från ramavtal, daterat 2017-05-05 

Ramavtal, daterat 2016-05-30 

      

      

Beslut skickas till 
Service- och avfallschef 

Teknisk chef 
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§ 69  

Investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 
2019-2020 för teknisk nämnd 

Dnr 2017-000111  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tillstyrka förvaltningens förslag till investeringsbudget 2018 samt 
investeringsplan 2019-2020 för teknisk nämnd.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till investeringsbudget 2018 och investeringsplan 2019-2020 för teknisk 
nämnd föreligger med tillhörande handlingar i ärendet. Avsikten är att budget 
och plan beslutas av teknisk nämnd vid sammanträde i maj. Vid sammanträde i 
april informerades teknisk nämnd hur arbetet fortlöper.  

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 

att tillstyrka förvaltningens förslag till investeringsbudget 2018 samt 
investeringsplan 2019-2020 för teknisk nämnd. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist, projektchef Alf Rasmussen samt gatu- och 
parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-04-26 

Förslag till investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020 teknisk 
nämnd, daterad 2017-04-28 

Beskrivande text investeringsplan 2018-2020 teknisk nämnd, daterad 2017-04-
28 

      

      

Beslut skickas till 
Controller 

Teknisk chef 
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§ 70  

Ekonomisk uppföljning 2017-04-30 för teknisk 
nämnd 

Dnr 2017-000148  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning för januari till april 2017 med prognos daterad 2017-04-
30 för teknisk nämnd föreligger. 

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Controller föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-05-15 

Ekonomisk uppföljning jan-april 2017 teknisk nämnd 

      

      

Beslut skickas till 
Controller 

Teknisk chef 
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§ 71  

Information om entreprenadjuridisk tvist Barslund 
AB avseende Tegelbruksområdet 

Dnr 2017-000050  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna informationen och att den juridiska processen förs vidare.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Barslund AB har genom stämningsansökan till Malmö tingsrätt den 2015-11-23 
stämt Svedala kommun på 5,74 miljoner kronor jämte ränta avseende tvistiga 
fordringar för markentreprenaden för Tegelbruksområdet som byggdes ut 2003-
2011.  

Barslund AB har i yttrande till tingsrätten den 2016-10-21 justerat beloppet till 
5,84 miljoner kronor jämte ränta. Miljö och teknik har sedan 2008 bestridit de 
tillkommande kraven från dåvarande markentreprenören Mark o VA i Malmö AB 
som gick i konkurs i september 2012. Barslund AB övertog därefter 
konkursboet och dess tillgånger. I konkursberättelsen återfinns en tvistig 
fordran mot Svedala kommun om cirka 8 miljoner kronor.  

Kommunen har genom juridiskt ombud alltjämt bestridit kraven och svarat 
tingsrätten genom svaromål och yttranden. Kommunen har vitsordat vissa av 
fordringarna, men har motkrav till följd av fel och brister i entreprenaden som 
överstiger de ostridiga beloppen. Kommunen har genom sitt juridiska ombud 
även närvarat vid den muntliga förberedelse som ägde rum i Malmö tingsrätt 
den 2016-09-09. Vid förhandlingen i Malmö tingsrätt deltog även tekniska 
nämndens ordförande. 

Projektchef Alf Rasmussen föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen och att den juridiska processen förs vidare. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från projektchef, daterad 2017-04-27 

PM entreprenadjuridisk tvist markentreprenad Tegelbruksområdet inklusive 
bilagorna 1-8 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef  

Projektchef 
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§ 72  

Upphandling internpost 

Dnr 2016-000384  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avrop av internpost från Post Nord görs på sätt som hittills skett (enligt 
alternativ 3 i offerten) och att avtal upprättas.  

      

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av tekniska nämnden har möjlighet att utlösa en option avseende 
internpost i gällande avtal med Post Nord undersökts. Offert från PostNord har 
inkommit. Det har gjorts en ekonomisk analys av vad skillnaden blir på att 
behålla internposten i kommunal regi, alternativt att Post Nord tar över 
uppdraget. Avsikten är frekvensen för postgången ska vara densamma 
framöver som den är i nuläget. Ärendet är samverkat i OSAM för 
serviceenheten, VESAM Miljö och teknik samt lyft i skyddskommittén för Miljö 
och teknik. Förhandlingar enligt MBL § 38 entreprenadförhandling och MBL § 
11 är genomförda som slutade i enighet.  

Servicechef föreslår tekniska nämnden besluta  

att avrop av internpost från Post Nord görs enligt alternativ 3 och att avtal 
upprättas. 

Servicechef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att avrop av internpost från Post Nord görs på sätt som hittills skett (enligt 
alternativ 3 i offerten) och att avtal upprättas.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechef, daterad 2017-05-12 

Offert från Post Nord daterad 2017-02-10 

Avtal posttjänster referens nr: 15/18 

      

      

Beslut skickas till 
Service- och avfallschef 

Teknisk chef 
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§ 73  

Återrapport av säkerhetsarbetet för fastigheter 

Dnr 2016-000124  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen om pågående säkerhetsarbete under 2017, samt 

att uttala viss skepsis mot taklarmsåtgärden på Kyrkskolan och att åtgärden ska 
betraktas som försöksverksamhet inför en noggrannare utvärdering.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har för säkerhetsarbete för 2017 budgeterat 1,5 miljoner 
kronor avsedda för investeringar i samband med det arbetet.  

Syftet med säkerhetsarbete är att förebygga skador på person och byggnad 
samt förebygga stöld och skador på inventarier.  

Under 2017 pågår eller planeras följande åtgärder: 

- kameraövervakning på Klågerupsskolan 

- utökat skalskydd på Roslättsskolan med säkrare dörrar och utökning av 
detektorer för    inbrottslarm 

- intrångsskydd på förskolepaviljongens utesova vid Floraparken 

- taklarm på Kyrkskolan 

Bedömningen är att under 2017 kommer cirka 500 000 kr exklusive moms att 
användas.   

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen om pågående säkerhetsarbete under 2017. 

Räddnings- och säkerhetschef Mikael Jönsson föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna informationen om pågående säkerhetsarbete under 2017, samt 

att uttala viss skepsis mot taklarmsåtgärden på Kyrkskolan och att åtgärden ska 
betraktas som försöksverksamhet inför en noggrannare utvärdering.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-05-03 

Tn 2016-09-13, § 91, Uppföljning av ansvarsfråga gällande säkerhetsarbete för 
fastigheter 

Tjänsteskrivelse från lokalstrateg och säkerhetschef, daterad 2016-09-06 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Säkerhetschef 

Lokalstrateg 
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§ 77  

Deltagande i styrelser för dikningsföretag 

Dnr 2017-000134  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att förvaltningen får utse tjänsteman till att ingå i styrelser för dikningsföretag 
där kommunen är en större delägare eller där det är intressant kopplat till 
utbyggnadsområden i översiktsplanen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är delägare i ett 10-tal dikningsföretag, dels som markägare dels 
som ägare av avloppsintresset.  Som delägare i ett dikningsföretag är du 
skyldig att beskosta din andel av underhållsarbetet.  I de dikningsföretag 
kommunen har ett betydande intresse bör en mer aktiv roll tas genom att 
medverka i styrelsen. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att förvaltningen får utse tjänsteman till att ingå i styrelser för dikningsföretag 
där kommunen är en större delägare eller där det är intressant kopplat till 
utbyggnadsområden i översiktsplanen. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-05-02 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

VA-chef 
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§ 78  

Information om dom avseende 
verksamhetsområde Länsmansvägen, Svedala  

Dnr 2015-000175  

Beslut 
Teknisk nämnd beslutar att 

godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Mark och miljööverdomstolen har gett Svedala kommun rätt i frågan om att inte 
besluta om verksamhetsområde för dagvatten vid Länsmansvägen. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-04-28 

Dom avseende föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för dagvatten 
vid Länsmansvägen, daterad 2017-04-19 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 79  

Information om reglering av Börringesjön 

Dnr 2016-000324  

Beslut 
Teknisk nämnd beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
För Börringesjön finns sedan 60-talet ett tillstånd att reglera utloppet för att 
magasinera vatten. Företaget som innehar tillståndet indikerade i höstas i 
samband med samråd om att bygga ett fast dämme, istället för dagens 
reglerbara, avsikten är att avveckla tillståndet. Kommunen vill veta om en 
fortsatt men något förändrad reglering skulle vara möjlig och få tillräckligt 
positiva effekter för samhällsutvecklingen. Utredningar har påbörjats. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist och VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår 
tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen. 

Teknisk chef och VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef och VA-chef, daterad 2017-05-04 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

VA-chef 
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§ 80  

Redovisning av hållbarhetsindex 

Dnr 2017-000137  

Beslut 
Teknisk nämnd beslutar att 

godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun deltar sedan 2014 i Svenskt vattens hållbarhetsindex. Indexet 
är framtaget för att Sveriges VA-organisationer skall få en bild av hur hållbar 
deras verksamhet är på kort och lång sikt för att använda i analys och beslut. 
Resultatet för Svedala visar både förbättringar och förbättringspotential sedan 
förra mätningen. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-04-27 

Hållbarhetsindex 2016 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 81  

Verksamhetsområde Västra Kärrstorp 

Dnr 2017-000088  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ändra val av system till LTA och sätta projektbudgeten till 6,6 miljoner 
kronor.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden tog 2017-03-21 beslut om att välja det dyrare alternativet 
med självfallssystem i Västra Kärrstorp. Systemet skulle bli 17% dyrare än ett 
LTA-system i driftfasen inklusive kapitalkostnader, men vara mer robust.  I den 
följande projekteringen visade det sig att det är mer komplicerat att bygga ett 
självfallsystem än tidigare sett och utgiften för spillvattendelen fördyrades med 
cirka 40%. Även LTA-systemet kommer att bli dyrare (cirka 30%). Den nya 
kalkylen medför att självfallsystem skulle bli 27% dyrare i driftskedet än ett LTA-
system. Det går att förbereda för framtida tillväxt med att lägga en extra 
överföringsledning. VA-enheten föreslår därför att ändra val av system till LTA. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden två olika alternativ att 
besluta mellan, 

- alternativ 1; att ändra val av system till LTA och sätta projektbudgeten till 6,6 
miljoner kronor. 

- alternativ 2; att behålla valet av system till självfall och sätta budgeten till 8,7 
miljoner kronor. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att ändra val av system till LTA och sätta projektbudgeten till 6,6 miljoner 
kronor.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-05-16 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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Sammanträdesdatum: 2017-05-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000012  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut, men att avropen 
framöver särredovisas.  

      

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. 

Björn Jönsson, S, uppmärksammar att två avrop är med i redovisningen vilka ej 
ska delegationsredovisas. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut, men att avropen 
framöver särredovisas.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med fattade delegationsbeslut 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-05-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000024  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 

Kf 2017-04-19, § 49, Svar på medborgarförslag om namn på väg och dammar i 
Bara 

Kf 2017-04-19, § 52, Årsredovisning 2016 för Svedala kommun 

Kf 2017-04-19, § 56, Marköverlåtelse Svedala 1:91 inom Segestrand 

Kf 2017-04-19, § 57, Upphandling spillvatten söder Sege å del öst 

Kf 2017-04-19, § 59, Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 2017 

Kf 2017-04-19, § 60, Redovisning av ej avgjorda motioner 2017 

Ks 2017-03-27, § 56, Justering av kommunbidrag för år 2017 

Ks 2017-03-27, § 61, Revidering av kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan 

Ks personalutskott 2017-03-14, § 10, Löneöversyn 2017, Svedala kommun 

Övrigt: 

Från Länsstyrelsen Sammanställning över allmänna vägar 2017, Skåne län 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000146  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Gustaf Törnqvist, V, ställer frågan om redovisning av vad som händer med den 
före detta ICA-fastigheten i Svedala tätort kommer att göras i tekniska 
nämnden. 

Ordförande svarar att det inte kommer göras någon redovisning då frågan faller 
inom bygg- och miljönämndens ansvar.  

      

      

      

 

 

 


