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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-05-10 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Närvarolista teknisk nämnd 

Beslutande 
Parti Namn   
L Per Olof Lindgren, ordf   
M Erik Stoy, 1:e vice ordf   
M Sverker Nordgren, §§ 46-53   
S Björn Jönsson, 2:e vice ordf    
S Anders Gsaxner   
MP Daniel Forsberg    
SD Henrik Corneliusson, tjänstgör för 

Lars Dahmström, SD  
  

BP Torsten Paulcén, tjänstgör § 45 
för Sverker Nordgren, M 

  

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
BP Torsten Paulcén Teknisk chef Johan Israelsson  
S Alf Persson Nämndsekreterare Alexandra Pamp  
  Gatu- och parkchef Johanna Andersson, §§ 45-48 
V Gustaf Törnqvist VA-chef Anne-Marie Pedersen, §§ 46-48  
  Medborgare Ann-Magreth Albin, §§ 45-46 
    
    
    
 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Tn § 45  Tn Dnr: 2016-110 
 

Svar på medborgarförslag om inhägnad hundrastplats på 
Tegelbruket i Svedala 
Förslag om att kommunen bygger en inhägnad hundrastplats på Tegelbruket i Svedala har 
lämnats i medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-13, Kf § 55, att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för besvarande till förslagsställaren, samt att svaret ska delges 
kommunfullmäktige.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-04-25, föreligger. 
Uppsamlings- samt koppeltvång råder i Svedala kommun. En hundrastgård på 5 000 
kvadratmeter finns i Svedala som togs i bruk våren 2014. Det krävs denna storlek för att det 
ska fungera på ett gott sätt för hundarna. En hundrastgård av denna storlek kostar en större 
summa pengar. Därutöver finns det inte ytor av denna storlek inom Tegelbruket. 
Parkeringsplatser finns vid befintlig hundrastgård. Gatu- och parkenheten hänvisar till denna 
större och finare hundrastgård som redan finns i tätorten. Gatu- och parkchef Johanna 
Andersson ger följande förslag till beslut, 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Teknisk nämnd beslutar 
att anse medborgarförslag besvarat med hänvisning till att det redan finns en hundrastplats i 
Svedala tätort samt att yta av önskvärd storlek inte bedöms finnas på Tegelbruket.  

______________ 
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Tn § 46 Tn Dnr: 2015-144  
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga en grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara samt markering av 
övergångsställe vid busshållplats 
Förslag om att kommunen ska låta anlägga en grusad gångväg längs med Malmövägen i Bara 
och att kommunen ska ordna ett övergångsställe vid busshållplatsen vid Spångholmsvägen 
har lämnats i medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-11, Kf § 46, att översända medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson framförde i tjänsteskrivelse daterad 2015-04-29 att 
eftersom samtliga åtgärder i medborgarförslaget är inom Trafikverkets vägområde krävs ett 
godkännande av dem.  

Teknisk nämnd beslutade 2015-05-12, Tn § 53, att skicka medborgarförslaget om grusad 
gångväg längs med Malmövägen i Bara vidare för prövning till Trafikverket. Av okänd 
anledning har ärendet tyvärr inte skickats vidare till Trafikverket. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar åter ärendet.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta att åter skicka medborgarförslaget för prövning till 
Trafikverket, samt att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med 
hänvisning till att medborgarförslaget är skickat till Trafikverket för beaktande. 

Teknisk nämnd beslutar 
att åter skicka medborgarförslaget för prövning till Trafikverket, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 
medborgarförslaget är skickat till Trafikverket för beaktande. 

Protokollsanteckning 
Ersättare Torsten Paulcén, BP lämnar en protokollsanteckning innebärande en skrivelse från 
Värby Villaförening, daterad 2016-05-06.  

______________  
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Tn § 47  Tn Dnr: 202016-86  
 

Svar på skrivelse om hundrastplats i Bara 
Värby Villastad har i skrivelse, daterad 2016-03-17, föreslagit att en hundrastplats anläggs på 
Gröningen i Bara.   

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-25, från gatu- och parkchef Johanna Andersson föreligger. 
Fråga om hundrastplats har tidigare diskuterats på Gröningen, men förkastades då ytan 
ansågs vara en för stor tillgång för Baraborna som man ville bevara i sitt nuvarande skick. 
Ytan används året runt, bland annat till pulkaåkning under vintern.  

Gatu- och parkchefen menar vidare att en hundrastplats kan byggas vid Fåraborg på befintlig 
gräsyta enligt bifogad ritning, en plats gatu- och parkenheten anser är lämpligare val för denna 
typ av ändamål. Föreslagen storlek på hundrastgården är 5 000 kvadratmeter, då detta 
ansetts som en tillräckligt stor yta för att ge en god miljö för hundar. Kostnaden för att 
iordningställa platsen till hundrastplats skulle vara cirka 130 000 kr. Driftkostnaden beräknas 
till 13 000kr/år. Gatu- och parkchef Johanna Anderssons förslag till beslut är 

att tillstyrka förslaget med annan placering, samt lägga till projektet i investeringsplanen.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Teknisk nämnd beslutar 
att tillstyrka förslaget med annan placering, samt 

att lägga till projektet i investeringsplanen. 

______________ 
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Tn § 48  Tn Dnr: 2016-124  
 

Investeringsbudget 2017 samt investeringsplan 2018-2019 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-11, från teknisk chef Johan Israelsson och controller Linus 
Åstradsson föreligger. I tjänsteskrivelsen hänvisas till beslutsunderlagen; investeringsbudget 
2017 samt investeringsplan 2018-2019 med tillhörande beskrivande text investeringsbudget 
och plan för Teknisk nämnd 2017-2019 3 år. Förvaltningens förslag till beslut är 

att tillstyrka förvaltningens förslag till investeringsbudget samt investeringsplan 2018-2019. 

Miljö och teknik har inför dagens möte kompletterat med en uppdaterad version av 
investeringsbudget 2017 samt investeringsplan 2018-2019 där posten sopkärl tillkommit.  

Teknisk chef Johan Israelsson, VA-chef Anne-Marie Pedersen samt gatu- och parkchef 
informerar om ärendet.  

Björn Jönsson, S yrkar att anslaget för säkerhetsarbete ska strykas från budgeten med 
hänvisning till att ansvarsfrågan gällande säkerhetsarbete för fastigheter inte är klargjord 
mellan kommunen och Svedab.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta att tillstyrka förvaltningens förslag till 
investeringsbudget samt investeringsplan 2018-2019 med den ändringen att anslaget för 
säkerhetsarbete ska strykas från budgeten med hänvisning till att ansvarsfrågan gällande 
säkerhetsarbete för fastigheter inte är klargjord mellan kommunen och Svedab, samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda nämnda ansvarsfråga mellan kommunen och Svedab och 
att återkomma med redovisning till teknisk nämnd innan investeringsbudgeten för 2017 antas 
under hösten. 

Teknisk nämnd beslutar 
att tillstyrka förvaltningens förslag till investeringsbudget samt investeringsplan 2018-2019 
med den ändringen att anslaget för säkerhetsarbete ska strykas från budgeten med 
hänvisning till att ansvarsfrågan gällande säkerhetsarbete för fastigheter inte är klargjord 
mellan kommunen och Svedab, samt  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda nämnda ansvarsfråga mellan kommunen och Svedab 
och att återkomma med redovisning till teknisk nämnd i september 2016.  

______________ 
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Tn § 49  Tn Dnr: 2016-60  
 

Uppföljning av revisionens granskning av 
avtalsuppföljning och upphandlingsprocessen 
Kommunrevisionen har i skrivelse, daterad 2015-12-17, överlämnat två granskningar för att 
belysa avtalsuppföljningen och hanteringen av upphandlingar i kommunen. 

Syftet med granskningen av avtalsuppföljning har varit att bedöma om kommunstyrelsen och 
övriga nämnder arbetar effektivt och ändamålsenligt med detta och om det är tillräckligt för att 
säkerställa att kommunen får den utlovade kvaliteten på varor och tjänster som är 
överenskommet med leverantören. I granskningen av upphandling i kommunen var syftet att 
bedöma att kommunens upphandlingsprocess är effektiv och ändamålsenlig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, Ks § 25, att uppdra åt samtliga nämnder att se över 
sin information kring pågående avtal enligt punkt 7 om avtalsuppföljningen, att uppdra åt 
teknisk nämnd att ta fram en arbetsbeskrivning för upphandlingsprocessen, samt att samtliga 
ovanstående uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen 2016-05-31.  

Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-02, från teknisk chef Johan Israelsson föreligger där en 
beskrivning av det arbete som pågår inom Miljö och teknik med anledning av revisionens 
rapport.  

Det pågår en översyn för teknisk nämnds del gällande information kring avtal, där teknisk 
nämnd förslagsvis kvartalsvis tar upp en sammanställning av upphandlade avtal till nämnden 
för rapportering och ställningstagande om förlängning av avtal eller om ny upphandling ska 
ske. Detta för att förbättra möjligheterna att tillvarata erfarenheter gällande upphandlade avtal. 
Förslagsvis sker en första redovisning i teknisk nämnd juni 2016. 

Miljö och teknik har också med anledning av revisionens granskning tagit fram en 
arbetsbeskrivning, daterad 2016-04-28, för upphandlingsprocessen, vilken medföljer 
tjänsteskrivelsen som beslutsunderlag.  

Teknisk chef ger följande förslag till beslut  

att ställa sig bakom föreslagen arbetsbeskrivning för upphandlingsprocessen,  

att uppdra åt Miljö och teknik att tillsammans med upphandlingsenheten ta fram ett förslag, 
erfarenhetsbank, på hur man tar tillvaratar erfarenheter gällande upphandlade avtal, samt 

att redovisning av avtalsinformation och förslag på erfarenhetsbank görs på teknisk nämnds 
möte i juni 2016.  
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fortsättning Tn § 49 

Teknisk chef Johan Israelsson föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår att förtydligande avseende avsnitt 1.1 om tröskelvärden samt att avsnitt 2 
om upphandlingens faser görs.  

Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta att ställa sig bakom föreslagen arbetsbeskrivning 
för upphandlingsprocessen med föreslagna förtydliganden om avsnitten tröskelvärden och 
upphandlingens faser,  

att uppdra åt Miljö och teknik att tillsammans med upphandlingsenheten ta fram ett förslag, 
erfarenhetsbank, på hur man tar tillvaratar erfarenheter gällande upphandlade avtal, samt 

att redovisning av avtalsinformation och förslag på erfarenhetsbank görs på teknisk nämnds 
möte i juni 2016.  

Teknisk nämnd beslutar 
att ställa sig bakom föreslagen arbetsbeskrivning för upphandlingsprocessen med föreslagna 
förtydliganden om avsnitten tröskelvärden och upphandlingens faser,  

att uppdra åt Miljö och teknik att tillsammans med upphandlingsenheten ta fram ett förslag, 
erfarenhetsbank, på hur man tar tillvaratar erfarenheter gällande upphandlade avtal, samt 

att redovisning av avtalsinformation och förslag på erfarenhetsbank görs på teknisk nämnds 
möte i juni 2016. 

______________ 
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Tn § 50  Tn Dnr: 2016-17 

Information om tjänstekoncession för 
renhållningsverksamheten 
Teknisk chef Johan Israelsson informerar muntligen om hur arbetet fortlöper med 
upphandlingen av tjänstekoncession för renhållningsverksamheten. Förfrågningsunderlag 
samt avtalsunderlag medföljer som underlag till denna information. 

Teknisk nämnd beslutar 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

______________ 
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Tn § 51   
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Avtal/kontrakt: 
- Hyreskontrakt Bostads AB Svedalahem, daterat 2016-03-15 
- Nyttjanderättsavtal, daterat 2016-04-20 

Övrigt: 
- Attestförteckning, 6/16 
 
Teknisk nämnd beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

______________ 
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Tn § 52   
 

Meddelanden och skrivelser 
Beslut från kommunfullmäktige: 
- Kf 2016-04-13, § 41, Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 samt 
ombudgetering av investeringsprojekt i 2016 års budget 
- Kf 2016-04-13, § 42, Upphandling av tjänstekoncession för kommunens 
renhållningsverksamhet - Kf 2016-04-13, § 53, Val 
- Kf 2016-04-13, § 43, Renhållningsordning för Svedala kommun 2016-2020 
- Kf 2016-04-13, § 50, Ändrat reglemente för bygg- och miljönämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnd, teknisk nämnd, och utbildningsnämnden  
- Kf 2016-04-13, § 51, Redovisning av inte avgjorda motioner 
- Kf 2016-04-13, § 52, Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
- Kf 2016-04-13, § 55, Medborgarförslag om inhägnad hundrastplats på Tegelbruket i Svedala 
- Kf 2016-04-13, § 57, Motion om att starta ”städprojekt” för städning av Svedala kommun 
 
Beslut från kommunstyrelsen: 
- Ks 2016-04-25, § 80, Överenskommelse om detaljplan för del av Svedala 306:34 och 306:37 
Förskola, skola och idrott (FSI-området) i Svedala, del 1 och 2 
 
Övrigt: 
- Kungörelse om utställning 2 för förslag till detaljplan Skammarp 4:1 m fl ”Bara Backar”, Bara 
- Brev, daterat 2016-04-11, från Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne om funktionellt 
prioriterade vägnät 
- Minnesanteckningar från styrgruppsmöte nr 13 2016-04-11, FSI-projektet, skola och idrott 
- Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen 2016-03-17 
- Mötesanteckningar från ägarträff, daterat 2016-04-01, från Sydvatten om preliminär budget 
för 2017 
- Inbjudningar, daterade 2016-04-18, från Trafikverket gällande samrådsmöte för väg 108 
- Föreläggande , daterat 2016-04-13, från Mark- och miljödomstolen angående överklagande 
av Länsstyrelsens beslut 
- Beslut, daterat 2016-04-20, från Kammarrätten i Göteborg angående fråga om 
prövningstillstånd upphandling renhållningsentreprenad  

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  
______________ 
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Tn § 53   
 

Nya frågor anmäls 
Björn Jönsson, S anmäler att han önskar budgetuppföljning av årets gångna månader vid 
nästkommande nämndsmöte. 

Teknisk nämnd beslutar 
att vid nästa möte i teknisk nämnd i juni 2016 ta upp budgetuppföljning som en punkt på 
dagordningen. 
______________ 
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