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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-08-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 22 augusti 2017 kl 17:20-17:30, 19:00-19:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Daniel Forsberg 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 99, 102, 
106 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Daniel Forsberg  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-08-22 

Anslaget sätts upp 2017-08-23 Anslaget till och med 2017-09-17 

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) 
 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Jon Springe, arbetsledare, §§ 102, 106 
Marcus Lanevi, byggledare, § 99 
Mikael Jönsson, räddningschef, § 102 
Micael Holm, lokalstrateg, §§ 102, 106 
Bertil Rantoft, personalföreträdare, §§ 102, 106  
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

 

§ 99 Upphandling markentreprenad Åkerbruket, etapp 2.................................4 

§ 102  Utredning av om-/tillbyggnad av räddningsstationen................................5 

§ 106 Förslag till hyresavtal, Heminsatsernas hus..............................................8 
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§ 99  

Upphandling markentreprenad Åkerbruket, etapp 
2 

Dnr 2017-000175  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta entreprenör A för totalentreprenad av Åkerbruket etapp 2 med en 
anbudssumma på 24 600 000 kr, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser etapp 2 av markentreprenad för exploateringsområdet 
Åkerbruket. I etapp 2 ingår lokalgator, VA-anläggning, belysning samt 
terrassering av kvartersmark för bostadsbebyggelse av småhus och allmän 
platsmark.  

Projektledare Fabian Christiansson och byggledare Marcus Lanevi föreslår 
tekniska nämnden besluta  

att anta entreprenör A för totalentreprenad av Åkerbruket etapp 2 med en 
anbudssumma på 24 600 000 kr, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.   

Byggledare föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från projekt- och byggledare, daterad 2017-08-21 

Anbudssammanställning, daterad 2017-08-21  

Beslut skickas till 
Projektledare 

Projektchef 
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§ 102  

Utredning av om-/tillbyggnad av 
räddningsstationen 

Dnr 2017-000190  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att projektet går in i projekteringsfas för att 
klarlägga en mer detaljerad kostnadsbild, 

att föreslå kommunstyrelsen att projekteringskostnader på 500-700 tkr får 
hanteras i enlighet med avsiktsförklaringen,  

att förorda alternativ 1 vid en om- och tillbyggnad av räddningsstationen,  

att om- och tillbyggnaden måste finansieras genom tillskott av kommunbidrag 
på uppskattningsvis 1 000 tkr till tekniska nämndens budget för 2019, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-29, § 130, att teknisk nämnd ska i 
samarbete med Gata och Park, IT och Räddningstjänsten ha berett förslaget på 
lokalprogram och kalkyl med eget yttrande, 

att teknisk nämnd ska även yttra sig över om kostnaderna för om-
/tillbyggnationen ryms inom ramen, eller hur finansiering ska ske, samt 

att uppdragen ovan återrapporteras senast till kommunstyrelsens sammanträde 
2017-10-02.  

2016-12-23 undertecknas en avsiktsförklaring mellan Svedala kommun och 
Svedala Exploatering AB (Svedab) gällande om-/tillbyggnad av 
räddningsstationen avseende samlokalisering och anpassning av lokaler på 
räddningsstationen och förråd för Gatu- och parkenheten samt IT-avdelningen. 

Räddningsstationen är i behov av nya och/eller uppdaterade lokaler som är 
anpassade för gällande regelverk samt med en logistik som är anpassad för 
den verksamhet som bedrivs idag och framöver. 

Gatu- och parkenheten har ett behov av att skapa utrymme för personal och 
maskiner för att säkra drift- och arbetsmiljön inför framtiden. 

IT-enheten är idag i externt förhyrda lokaler, och ser, liksom gatu- och park 
enheten och räddningstjänsten, fördelar att samla dessa kommunala 
verksamheter på en plats.  
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Tre alternativ för om- och tillbyggnad av räddningsstationen har tagits 
fram: 

1. Ombyggnad av befintlig byggnad, regnskydd och garage, ny byggnad 

med garage, ledningscentral och arbetsplatser för IT-enheten 

2. Ombyggnad av befintlig byggnad, regnskydd och garage, tillbyggnad 

ovan befintlig byggnad med ledningscentral och arbetsplatser för IT-

enheten, ny byggnad med garage 

3. Ombyggnad av befintlig byggnad, regnskydd och garage. 

Svedab har gjort en grov bedömning av hyreskostnaderna för alternativen: 

1. 4 100 – 4 900 kkr/år (medelkostnad 4 500 kkr/år) 
2. 4 300 – 5 000 kkr/år (medelkostnad 4 650 kkr/år) 

3. 2 400 – 2 900 kkr/år (medelkostnad 2 650 kkr/år) 

Miljö och teknik har därefter gjort en grov hyresfördelning mellan 
Räddningstjänsten, Gatu- och Parkenheten samt IT-enheten för alternativ 1 och 
3.  Alternativ 2 bedöms inte vara aktuell utav projektgruppen på grund av bland 
annat högre bedömd kostnad.   

  Alternativ 1        Alternativ 3 

Räddningstjänsten 2 700 kkr/år          1 600 kkr/år 

Gatu- och parkenheten 1 050 kkr/år          1 050 kkr/år 

IT-enheten     750 kkr/år  

Räddningschef Mikael Jönsson har berett ärendet för de tre aktuella 
verksamheterna.  

Lokalstrateg Mikael Holm har berett ärendet för teknisk nämnds räkning 
avseende gatu- och parkenhetens lokalbehov.  

Räddningschef Mikael Jönsson föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta,  

att föreslå kommunstyrelsen att projektet går in i projekteringsfas för att 
klarlägga en mer detaljerad kostnadsbild, 

att föreslå kommunstyrelsen att projekteringskostnader på 500-700 tkr får 
hanteras i enlighet med avsiktsförklaringen,  

att förorda alternativ 1 vid en om- och tillbyggnad av räddningsstationen,  

att om- och tillbyggnaden måste finansieras genom tillskott av kommunbidrag 
på uppskattningsvis 1 000 tkr till tekniska nämndens budget för 2019, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg, daterad 2017-08-22 

Tjänsteskrivelse från räddningschef, daterad 2017-08-21 
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Tjänsteskrivelse från räddningschef, daterad 2017-07-21 

Presentation om- och tillbyggnad räddningsstationen 

Om- och tillbyggnad av räddningsstationen, från Svedab daterad 2017-07-06 

Ks 2017-05-29, §130, Uppföljning av om- och tillbyggnad av räddningsstationen      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Räddningschef 

Lokalstrateg 

Teknisk chef 
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§ 106  

Förslag till hyresavtal, Heminsatsernas hus 

Dnr 2017-000128  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att nuvarande hyresavtal gällande Storgatan 3-5 sägs upp för avflyttning till 
2018-05-31,  

att nytt hyreskontrakt tecknas för ny lokal på Ågatan 37 med Corem Svedala AB 
för en hyrestid om 10 år från och med 2018-06-01, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.      

 

Sammanfattning  
Socialnämnden hyr idag lokal på Storgatan 3-5 i Svedala för hemtjänst och 
hemsjukvård, kallat Heminsatsernas hus. Lokalen är för liten för en växande 
verksamhet och området med parkeringsplatser som hyrs av kommunen bör 
användas för annat ändamål. 

Miljö och teknik har fått uppdrag att söka annan lokal och har tagit fram ett 
förslag till hyresavtal för lokal på Ågatan 37 som ägs av Corem Svedala AB. 
Hyrestiden föreslås bli 10 år från och med 2018-06-01. 

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta 

att nuvarande hyresavtal gällande Storgatan 3-5 sägs upp för avflyttning till 
2018-05-31, samt 

att nytt hyreskontrakt tecknas för ny lokal på Ågatan 37 med Corem Svedala AB 
för en hyrestid om 10 år från och med 2018-06-01.      

Lokalstrateg föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att nuvarande hyresavtal gällande Storgatan 3-5 sägs upp för avflyttning till 
2018-05-31,  

att nytt hyreskontrakt tecknas för ny lokal på Ågatan 37 med Corem Svedala AB 
för en hyrestid om 10 år från och med 2018-06-01, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.      

 

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

Förslag till hyresavtal 
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Beställning från socialnämnden, daterad 2017-06-27 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 

Lokalstrateg 

 

 


