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Underskrift sekreterare  
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Underskrift ordförande  
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Utses att justera Björn Jönsson 

Justeringsdatum 2016-08-29 

 
Justerande 

    

  Björn Jönsson   
     

Anslag/bevis 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.  

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2016-08-23 

Anslaget sätts upp 2016-08-30 

Anslag tas ned 2016-09-21 

Protokollets förvaringsplats Miljö och teknik 

Underskrift  

 Alexandra Pamp 

     

    Utdragsbestyrkande 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

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   
S Björn Jönsson, 2:e vice ordf    
S Anders Gsaxner, §§ 72-77, §§ 74 och 78 exkl beslut   
MP Daniel Forsberg   
SD Lars Dahmström     
S Christer Jönsson, tjänstgör §§ 78-84 för Anders GSaxner, S    

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
BP Torsten Paulcén Teknisk chef Johan Israelsson  
S Christer Jönsson Nämndsekreterare Alexandra Pamp 
S Alf Persson Gatu- och parkchef Johanna Andersson §§ 72-73, 76, 

78, § 74 exkl beslut 
  Servicechef 

 
VA-chef 
 
Projektchef 
 
Städchef 
 
Biträdande kostchef 
 
 

Annci J:son Svensson §§ 72-73, 
75-79, § 74 exkl beslut 
Anne-Marie Pedersen §§ 72, 78, 
§ 74 exkl beslut 
Alf Rasmussen §§ 72-73, 76, 78, 
§ 74 exkl beslut 
Maria Andersson §§ 72-73, 75-
79, § 74 exkl beslut 
Marie Mogensen §§ 72-73, 75-79, 
§ 74 exkl beslut 
 
 

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: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 72  Tn 2016-225 
 

Information om källaröversvämningar i juli 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen, daterad 2016-07-22, föreligger. I 
tjänsteskrivelsen redogör för det regn med efterföljande översvämningar som förekom 2016-
07-11. Vid avloppsreningsverket uppmättes 30,4 millimeter. Knappt 30 översvämningar har 
rapporterats till kommunen per 2016-07-22. Händelsen kommer att få ekonomiska 
konsekvenser i form av behov av åtgärder inom året samt ersättningskrav från fastighetsägare 
och försäkringsbolag.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

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

_____________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 73 Tn 2016-218  
 

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet åren 2017-2019 i Skåne län 
Skrivelse från Trafikverket, daterad 2016-06-23, har inkommit med erbjudande om möjligheten 
att ansöka om statlig medfinansiering för regionala kollektivtrafikåtgärder samt till 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 
åren 2017-2019 i Skåne län.   

Beslutsunderlag i form av objektblad samt bruttolista för aktuella infrastrukturobjekt i Svedala 
kommun, daterade 2016-08-18, föreligger med två förslag till projekt för ansökan:  
 
- ombyggnad av Aggarpsbron (8 Mkr) 
- utbyggnad av gång- och cykelväg från Norrskogsvägen ut till Hindstorp längs med 
Tittentévägen (3,3 Mkr)  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson och projektchef Alf Rasmussen föredrar ärendet och 
föreslår teknisk nämnd att i ansökan bryta ut utbyggnaden av gång- och cykelväg vid 
Aggarpsbron (3Mkr) och göra denna utbyggnad till ett separat projekt. Utbyggnad av gång- 
och cykelväg från Norrskogsvägen ut till Hindstorp längs med Tittentévägen (3,3 Mkr) kvarstår 
i sin form.  

Ordföranden föreslår besluta att ansöka för projekten utbyggnad av gång- och cykelväg vid 
Aggarpsbron (3 Mkr), samt utbyggnad av gång- och cykelväg från Norrskogsvägen ut till 
Hindstorp längs med Tittentévägen (3,3 Mkr).  

Teknisk nämnd beslutar 
att ansöka för projekten utbyggnad av gång- och cykelväg vid Aggarpsbron (3 Mkr), samt 
utbyggnad av gång- och cykelväg från Norrskogsvägen ut till Hindstorp längs med 
Tittentévägen (3,3 Mkr).  

______________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 74  Tn 2016-124 
 

Information om teknisk nämnds yttrande över preliminära 
budgetramar 2017-2019 
Teknisk nämnd beslutade 2016-05-10, § 48, 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.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-23, § 114, att uppdra åt nämnderna att senast 2016-09-
22 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-08, § 83, att fastställa förslag till preliminära 
budgetramar 2017-2019 för Svedala kommun, inklusive förslag till investeringar inom Miljö och 
teknik samt verksamheternas ramar. 

Teknisk chef Johan Israelsson med enhetschefer redogör för beslutsunderlagen; budget 2017 
ram 2018-2019 tekniska nämnden, investeringsplan 2017-2019 samt tillhörande beskrivande 
text för investeringsplan 2017-2019.  

Teknisk chef framför att Miljö och tekniks hållning är att GIS-verksamheten är viktig för 
kommunen i sin helhet, även om den inte finns med i förvaltningens nuvarande förslag till 
budget. 

Ordförande föreslår att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

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

______________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 75  Tn 2016-124 
 

Information om investeringsbudget 2017 gällande 
inledande förstudie för reglering av Börringesjön 
VA-chef Anne-Marie Pedersen informerar om behovet av en inledande förstudie för reglering 
av Börringesjön, som ett alternativ till andra utjämningsåtgärder längs med Segeå. En 
inledande förstudie beräknas kosta 300 tkr.  

Ordförande föreslår att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

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

______________ 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 76  Tn 2016-124 
 

Information om investeringsbudget 2017 gällande 
Bellevuevägen 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-20, § 245, att meddela att kommunen är beredd att 
överta väghållningsansvaret för Bellevuevägen i Klågerup, under förutsättning att befintlig 
gatumark överlåts utan kostnad till kommunen, dock ska slutlig prövning ske av ärendet i 
samband med framläggande av förslag till budget 2016, samt att uppdra åt Miljö och teknik att 
i förslaget till budget för 2016 uppta den aktuella investeringskostnaden. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson redogör för övertagandet av väghållningsansvaret för 
nämnda väg och föreslår teknisk nämnd besluta att uppta 300tkr i 2017 års investeringsbudget 
för Bellevuevägen. 

Teknisk nämnd beslutar 
att uppta 300tkr i 2017 års investeringsbudget för Bellevuevägen.  

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 77  Tn 2016-124 
 

Information om investeringsbudget 2017 för 
serviceenheten 
Servicechef Annci J:son Svensson informerar om förslaget till investeringsbudget för 
serviceenheten avseende köksutrustning (500 tkr) och städmaskiner (200 tkr).  

Ordförande föreslår att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

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

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 78  Tn 2016-55 
 

Information om serviceenhetens organisation 
Servicechef Annci J:son Svensson informerar om pågående översyn av serviceenhetens 
organisation.  

Biträdande kostchef Marie Mogensen och städchef presenteras.   

Ordförande föreslår att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

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

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 79  Tn 2016-226 
 

Namnbyte för kostenheten 
Tjänsteskrivelse från servicechef Annci J:son Svensson, daterad 2016-08-16, föreligger. I 
tjänsteskrivelsen föreslås kostservice byta namn till måltidsservice, då det bland annat är mer 
tidsenligt. Ett namnbyte på verksamheten innebär också en förändring av titlar inom 
måltidsservice. 

Servicechef föreslår teknisk nämnd besluta att bifalla namnbyte av Kostservice till 
Måltidsservice, innebärande även en förändrad rubricering av tjänsterna kostchef, biträdande 
kostchef samt kostutvecklare till måltidschef, biträdande måltidschef och måltidsstrateg.  

Servicechef Annci J:son Svensson föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår att besluta enligt förslag. 

Teknisk nämnd beslutar 
att bifalla namnbyte av Kostservice till Måltidsservice, innebärande även en förändrad 
rubricering av tjänsterna kostchef, biträdande kostchef samt kostutvecklare till måltidschef, 
biträdande måltidschef och måltidsstrateg. 

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 80  Tn 2016-61 
 

Översyn av bestämmelser och riktlinjer med mera i 
kommunens författningssamling 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 27, att uppdra åt samtliga nämnder att göra en 
översyn av i författningssamlingen angivna författningar i avsnitt 1 Bestämmelser och riktlinjer, 
avsnitt 2 Taxor och avgifter, avsnitt 3 Bidragsbestämmelser samt avsnitt 4 Arbetsordning, 
reglementen med mera som respektive nämnd är ansvarig för, så att de är aktuella, att uppdra 
åt kommunstyrelsen att göra motsvarande översyn, att redovisning av genomgången ska ske 
till kommunstyrelsen senast 2016-08-31, samt att bemyndiga verksamheterna att göra 
redaktionella ändringar i författningarna som till exempel uppräkning av taxa med index, 
ändring till rätt organisationsnamn (nämnd istället för beredning) eller dylikt.  

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Johan Israelsson, daterad 2016-08-16 föreligger. Teknisk 
chef redogör för ärendet.  

Teknisk chef Johan Israelsson föreslår teknisk nämnd besluta att överlämna tjänsteskrivelsen 
som teknisk nämnds svar på kommunstyrelsens beslut 2016-02-22, § 27. Förslag till nya 
lydelser av teknisk nämnds författningar görs under hösten 2016. 

Teknisk chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår att besluta enligt förslag. 

Teknisk nämnd beslutar 
att överlämna tjänsteskrivelsen som teknisk nämnds svar på kommunstyrelsens beslut 2016-
02-22, § 27. Förslag till nya lydelser av teknisk nämnds författningar görs under hösten 2016. 

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 81  Tn 2016-236 
 

Internkontrollbedömning i Svedala kommun 2016 
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens revisorer fått i uppdrag att genomföra en 
granskning av den interna kontrollen i Svedala kommun. Som ett första steg i 
granskningen ska en självskattningsenkät fyllas i av varje nämnd. Svar ska lämnas senast 
2016-09-01.  

Ordförande och teknisk chef visar deras förslag till svar på enkäten, daterad 2016-08-23. 

Ordförande föreslår att redovisat svar på enkäten lämnas som teknisk nämnds svar avseende  
internkontrollbedömning till Deloitte AB.  

Teknisk nämnd beslutar 
att redovisat svar på enkäten lämnas som teknisk nämnds svar avseende 
internkontrollbedömning till Deloitte AB. 

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 82   
 

Anmälan av delegationsbeslut 
In- och uthyrda avtal/kontrakt: 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-191 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-221 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-216  
- Hyreskontrakt, dnr 2016-178 

Uppsägning avtal/kontrakt: 
- Hyreskontrakt, dnr 2013-41 
- Hyreskontrakt, dnr 2011-556 
- Hyreskontrakt, dnr 2014-280 

Tilldelningsbeslut: 
- Inköp av livsmedel, dnr 2016-190  

Övrigt: 
- Parkeringstillstånd nr 06 och 07 
- Attestförteckning 7/16 
- Yttrande över förslag till skyfallsplan- strategidel för Malmö 
- Yttrande över samråd för E65, Svedala-Börringe, nu motorväg och fyrfältsväg inom Svedala 
kommun 
- Ramavtal-Beläggningsarbeten inom Svedala kommun 
 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-08-23 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 83   
 

Meddelanden och skrivelser 
Beslut från kommunfullmäktige: 
- Kf 2016-05-11, § 62, Medborgarförslag om att bjuda in expertis för att informera om 
tillgänglighet 
- Kf 2016-05-11, § 63, Godkännande av bokslut för 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för 
2015 
- Kf 2016-05-11, § 68, Ändring av rutin vid hot mot förtroendevald 
- Kf 2016-06-09, § 77, Svar på medborgarförslag om att sätta stängsel runt de kvarvarande 
dammarna på Tegelbruket och intill Aggarpsvallen 
Kf 2016-06-08, § 90, Förändrade principer för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde till kommunalt vatten och avlopp 
 
Beslut från kommunstyrelsen: 
- Ks 2016-05-23, § 118, Informationssäkerhetspolicy för Svedala kommun 
- Ks 2016-06-13, § 142, Information om förvaltningsrättens avslag av SYSAV:s överklagande  
- Ks 2016-06-13, § 144, Förslag till fördelning av kvarvarande medel från anslaget för 
oförutsedda kostnader 
- Ks 2016-06-13, § 149, Beställning av ny förskola på Åkerbruket 
- Ks 2016-06-13, § 155, Svar på medborgarförslag om att anlägga en grusad gångväg längs 
med Malmövägen i Bara samt markering av övergångsställe vid busshållplats 
 
Övrigt: 
- Sn 2016-05-19, § 54, Förslag till Lokalförsörjningsplan 2017-2026 
- Minnesanteckningar från trafiksäkerhetsgruppen, daterade 2016-06-10 
- Missiv från Sveriges kommuner och landsting, daterat 2016-06-14 
- Behandlingsavgifter för hushållsavfall 2017, daterat 2016-06-27 
- Cirkulär 16:39 från Sveriges kommuner och landsting angående nya regler för utbyggnad av 
bredbandsnät, daterat 2016-07-07 
- Information från Mark- och miljödomstolen i Växjö angående överlämnande av handlingar vid 
överklagande av detaljplaner eller områdesbestämmelser, daterat 2016-07-22 
- Skrivelse från Värby Villastad, daterad 2016-08-03  

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna. 

______________  
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Tn § 84   
 

Nya frågor anmäls 
Inga nya frågor anmäls. 

______________ 
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