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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-06-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 13 juni 2017 kl 17:30-18:45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Anders Gsaxner 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 86-95 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Anders Gsaxner  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

Anslaget sätts upp 2017-06-21 Anslaget till och med 2017-07-17 

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) 
Anders Gsaxner (S) 
Daniel Forsberg (MP) 
Lars Dahmström (SD) 

 

 

Ersättare och insynsplatser 

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

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef, §§ 86-90 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef, §§ 86-88 
Christel Strömsholm-Trulsson, projektledare Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, § 91 
Göran Jepsson, ordförande Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, § 91 
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
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 .......................................................................................................... 9 

§ 91 
Årsredovisning av Segeåprojektet .................................................... 11 

§ 92 
Skrivelse med önskemål om rivning av byggnad vid Joakim Becks 
gata/Värbyvägen .............................................................................. 12 
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Anmälan av delegationsbeslut ......................................................... 13 
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Nya frågor anmäls ............................................................................ 15 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86  

Information om preliminära budgetramar 2018-
2020 

Dnr 2017-000111  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för information och lägga den till handlingarna, samt  

att återuppta ärendet för yttrande vid sammanträde i augusti månad. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidplanen för ekonomistyrning beslutar kommunstyrelsen i maj och 
kommunfullmäktige därefter i juni om preliminära budgetramar för år 2018-2020 
för Svedala kommun. I detta inkluderas även mål och investeringar. De 
preliminära ramarna har varit föremål för förhandling enligt 
medbestämmandelagen. 

Nämnderna får i uppdrag att senast 18 september inkomma till 
kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära 
ramarna.   

Nämndernas ska beakta följande i sina yttranden: 

- reviderad befolkningsprognos 

- lokalbehov och lokalförsörjning 

- nämndernas mål 

- nämndernas driftramar 

- förändringar i verksamheten 

- investeringsplan 

Tekniska nämnden kompenseras för ökade volymer för fler barn och elever 
avseende måltider och städ. 

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta 
att tacka för information och lägga den till handlingarna, samt  
att återuppta ärendet för yttrande vid sammanträde i augusti månad.  
 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 
 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-05-30 

Förslag till preliminära ramar 2018-2020, daterat 2017-05-19 

Bilaga 1 Budget- och ramunderlag 2018-2020 

Bilaga 2 Investeringsplan 2018-2020    

MBL-protokoll, daterat 2017-05-19  

     

Beslut skickas till 
Controller 

Teknisk chef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-06-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87  

VA-avtal Södra Börringe gård 

Dnr 2017-000036  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lämna till VA-enheten att utforma avtalet och delegera till teknisk chef att 
underteckna det. 

             

Sammanfattning av ärendet 
Södra Börringe gård ska enligt detaljplan bebyggas med ett 20-tal lägenheter 
inom en fastighet. Området är inte inkluderat i verksamhetsområde för 
spillvatten, men i detaljplanen har kommunen ställt sig positivt till anslutning till 
det kommunala vatten- och spillvattennätet. Det har pekats på att 
vattenledningsnätet då kan behöva förstärkas för att möjliggöra tillräcklig 
leverans av dricksvatten till området. Utgiften för denna kan komma belasta 
exploatören och VA-huvudmannen. Ett särskilt VA-avtal för anslutning till det 
allmänna VA-nätet behövs därför.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att lämna till VA-enheten att utforma avtalet och delegera till teknisk chef att 
underteckna det. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-06-07 

    

Beslut skickas till 
VA-chef 

Teknisk chef 
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§ 88  

VA-avtal Torup 

Dnr 2015-000137  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att översända till kommunstyrelsen förslag till avtal med Malmö kommun om 
anslutning av Torup till kommunens allmänna VA-nät för godkännande.  

             

Sammanfattning av ärendet 
Efter ansökan från Malmö stads fastighetskontoret år 2015 om anslutning av 
området Torup till Svedala kommuns VA-nät gav tekniska nämnden VA-
enheten i uppdrag att upprätta avtal. Detta eftersom området inte är utpekat att 
bli verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-enheten har efter 
diskussioner med Malmö stad tagit fram ett förslag till avtal där Malmö stad 
betalar sina 85 % av överföringsledningen direkt istället för att årligen betala 
kapitalkostnaderna av investeringen som förslaget såg ut från förvaltningen år 
2015.   

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att översända till kommunstyrelsen förslag till avtal med Malmö kommun om 
anslutning av Torup till kommunens allmänna VA-nät för godkännande. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-06-07 

Förslag till avtal för leverans av vatten och omhändertagande av spillvatten från 
Torup 

              

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

VA-chef 

Teknisk chef 
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§ 89  

Återrapport parkeringsplatser, Klöverstugans 
förskola 

Dnr 2015-000153  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ärendet utgår.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att ärendet utgår.  
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§ 90  

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens 
maskinhall "Gröna ladan" 

Dnr 2017-000169  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att uppdra åt Miljö och teknik att ta fram en kostnadskalkyl för rivning av 
befintligt förråd/maskinhall och anläggande av parkeringsplats på Timmergatan 
1 i Svedala,  

att uppdra åt Miljö och teknik att finna annat förråd/maskinhall som ersättning, 
antingen som inhyrning eller på annan fastighet på vilken ny förrådsbyggnad 
kan uppföras. I uppdraget ligger att redovisa förslag till lokal, ekonomiska 
konsekvenser och tidplan, samt 

att återkomma med rapport i september 2017 i samband med budgetarbetet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun äger fastigheten Svedala 72:4 och på fastigheten finns ett 
förråd/maskinhall, ”Gröna ladan”, som används av Gatu- och parkenheten.  

Fastigheten ligger centralt nära järnvägsstationen och bland andra Bygg- och 
miljöenheten har fört fram önskemål om att förrådsbyggnaden rivs för att 
möjliggöra en bättre och trevligare stadsmiljö nära stationsområdet. Gatu- och 
parkenheten behöver förråd och för att kunna riva byggnaden behövs 
ersättningslokal. 

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta  

att uppdra åt Miljö och teknik att ta fram en kostnadskalkyl för rivning av 
befintligt förråd/maskinhall och anläggande av parkeringsplats på Timmergatan 
1 i Svedala,  

att uppdra åt Miljö och teknik att finna annat förråd/maskinhall som ersättning, 
antingen som inhyrning eller på annan fastighet på vilken ny förrådsbyggnad 
kan uppföras. I uppdraget ligger att redovisa förslag till lokal, ekonomiska 
konsekvenser och tidplan, samt 

att återkomma med rapport i september 2017 i samband med budgetarbetet.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-06-07  
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Beslut skickas till 
Lokalstrateg 

Teknisk chef 
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§ 91  

Årsredovisning av Segeåprojektet 

Dnr 2017-000143  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare Christel Strömsholm-Trulsson informerar om Segeåprojektet och 
dess verksamhet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen.  

Handlingar i ärendet 
Powerpointpresentation av projektledare 

Årsredovisning 2016 av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 

      

Beslut skickas till 
Projektledare  
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§ 92  

Skrivelse med önskemål om rivning av byggnad 
vid Joakim Becks gata/Värbyvägen 

Dnr 2017-000163  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att uppdra åt Miljö och teknik att utreda rivning av byggnad och konsekvenser 
av rivning, inklusive eventuell sanering av mark och ekonomin för detta, samt 

att återkomma till tekniska nämnden med rapport senast 2017-11-07.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Värby Villastad, intresseförening för boende i Bara, har inkommit med en 
skrivelse, där föreningen framför önskemål om rivning av byggnad invid Joakim 
Becks gata och Värbyvägen därför att byggnad och tomt är anskrämlig. 

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta  

att uppdra åt Miljö och teknik att utreda rivning av byggnad och konsekvenser 
av rivning, inklusive eventuell sanering av mark och ekonomin för detta, samt 

att återkomma till tekniska nämnden med rapport senast 2017-11-07.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-06-07 

Skrivelse med önskemål om rivning av byggnad vid Joakim Becks gata 
/Värbyvägen, daterad 2017-05-15  

      

Beslut skickas till 
Lokalstrateg 

Teknisk chef 
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§ 93  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000013  

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. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med fattade delegationsbeslut 
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§ 94  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000025  

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: 

Ks 2017-05-02, § 115, Upplåtelse av allmän plats för bredbandsledningar i Bara 

Kf 2017-05-17, § 74, Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Svedala kommun 

Kf 2017-05-17, § 75, Marköverlåtelseavtal för Svedala 1:87 inom Segestrand 

Ks personalutskott 2017-05-11, § 12, Ny huvudöverenskommelse (HÖK) 
Kommunal 

Ks personalutskott 2017-05-11, § 14, Heltid som norm, information kring 
pågående arbete 

 

Övrigt: 

Styrgruppsprotokoll FSI möte 18 2017-05-09 

Skrivelse om kommunens vackraste plats, daterad 2017-05-15 

Skrivelse med redovisning av avrop från ramavtal  
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§ 95  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000176  

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  

 

 


