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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-09-13 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Närvarolista teknisk nämnd 

Beslutande 
Parti Namn   
L Per Olof Lindgren, ordf   
M Erik Stoy, 1:e vice ordf   
C Per Belander, tjänstgör för Sverker Nordgren, M   
S Björn Jönsson, 2:e vice ordf    
S Alf Persson, tjänstgör för Anders Gsaxner, S    
MP Daniel Forsberg, §§ 88-98   
SD Lars Dahmström     
BP Torsten Paulcén, tjänstgör §§ 85-87 för Daniel Forsberg, MP   

Övriga närvarande (ersättare, insynsplatser och tjänstemän) 
Parti Namn Titel Namn 
BP 
SD 
V 

Torsten Paulcén 
Henrik Corneliussen 
Gustaf Törnqvist 

T f teknisk chef 
Nämndsekreterare 
Gatu- och parkchef 

Alf Rasmussen  
Alexandra Pamp 
Johanna Andersson 

  VA-chef 
Controller 
Räddningschef 
Lokalstrateg 
Privatperson 

Anne-Marie Pedersen  
Linus Åstradsson 
Mikael Jönsson, §§ 85-89, 91 
Micael Holm, §§ 85-91 
Ann-Magreth Albin, §§ 85-88 
 

    
    
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Tn § 85 Tn 2016-165 
 

Svar på medborgarförslag om att bjuda in expertis för att 
informera om tillgänglighet 
Förslag om att kommunen bjuder in en sakkunnig för att informera om tillgänglighet för att 
sprida kunskap till förtroendevalda och tjänstemän i ämnet har lämnats i medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-11, Kf § 62, att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för besvarande till förslagsställaren, samt att svaret ska delges 
kommunfullmäktige.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-06, föreligger. 
Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår teknisk nämnd att bifalla medborgarförslaget 
samt att ge Referensgruppen för tillgänglighetfrågor detta i uppdrag att bjuda in Gert Igheden 
till ett sammanträde med Referensgruppen för tillgänglighetfrågor. 

Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår att besluta enligt förslag, samt att tjänstemän i Referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor bemyndigas att delegera deltagande till relevant ersättare.  

Teknisk nämnd beslutar  
att bifalla medborgarförslaget,  

att ge Referensgruppen för tillgänglighetfrågor detta i uppdrag att bjuda in Gert Igheden till ett 
sammanträde med Referensgruppen för tillgänglighetfrågor, samt 

att tjänstemän i Referensgruppen för tillgänglighetsfrågor bemyndigas att delegera deltagande 
till relevant ersättare. 

_____________ 
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Tn § 86 Tn 2016-253  
 

Utredning om förbättrat skydd av bantisteln 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-13, § 3, i samband med ett svar på ett 
medborgarförslag (Tn 2015-284) att uppdra åt teknisk nämnd att utreda huruvida det finns 
möjlighet att utöka området för naturminne och/eller att omvandla det till ett naturreservat för 
att förbättra skyddet av bantisteln. 

Tjänsteskrivelse från arbetsledare Jon Springe, daterad 2016-08-28, föreligger inkluderande 
inventering gjord 2016 av bantistelns utbredning och antal vari det framgår att huvuddelen av 
dess bestånd befinner sig strax norr och söder om naturminnesområdet och således saknar 
skydd i dagsläget. I tjänsteskrivelsen hänvisas också till projektledare Christel Strömsholm 
Trulssons tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-13, om möjligheter att upprätta kommunalt 
naturreservat eller kommunalt naturminne. Arbetsledare Jon Springe föreslår teknisk nämnd 
besluta att förbättra skyddet av bantisteln genom att bilda ett naturreserverat som omfattar 
bantistelns nuvarande huvudsakliga bestånd.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Per Belander, C, yrkar avslag med anledning av att bantisteln kommit hit av en slump, att den 
möjligen kan bli invasiv samt att den finns i andra delar av Europa.  

Gustaf Törnqvist, insynsplats V, menar att han är tveksam till att arten är invasiv eftersom 
Länsstyrelsen bildade nuvarande naturminne för Bantisteln. Ordförande tillstyrker Törnqvists 
viljeyttrande.  

Ordförande föreslår att besluta enligt förslag med tillägget att ge gatu- och parkenheten ett 
uppdrag att återkomma med ett preciserat förslag på hur ett naturreservat kan utformas.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknisk nämnd beslutar enligt 
ordförandens förslag.   

Teknisk nämnd beslutar 
att förbättra skyddet av bantisteln genom att bilda ett naturreserverat som omfattar bantistelns 
nuvarande huvudsakliga bestånd, samt  

att ge gatu- och parkenheten ett uppdrag att återkomma med ett preciserat förslag på hur ett 
naturreservat kan utformas och vad det innebär.  

______________  
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Tn § 87  Tn 2015-222 
 

Svar på skrivelse angående växtlighet på Fåraborg 
Skrivelse från Värby Villastad angående återplantering av tallar vid Fåraborg har inkommit 
2016-08-03, vari teknisk nämnd föreslås göra ett studiebesök. 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef Johanna Andersson, daterad 2016-09-01, föreligger. 
Gatu- och parkchef föreslår teknisk nämnd besluta att nämnden gör ett studiebesök enligt 
förslag. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet och informerar bland annat om den 
återplantering av tallar som gjorts och hur skötseln görs.  

Ordförande tillför att delar av teknisk nämnd under dagen besökt aktuellt område.  

Ordförande föreslår att svara Värby Villastad att nämnden besett platsen, att förvaltningen 
anstränger sig för att i rimlig omfattning ge goda förutsättningar för nya tallplantor, planterade 
eller självsådda plantor men att förutsättningarna för småplantor i uppvuxen skog är dåliga. 

Teknisk nämnd beslutar 
att svara Värby Villastad att nämnden besett platsen, att förvaltningen anstränger sig för att i 
rimlig omfattning ge goda förutsättningar för nya tallplantor, planterade eller självsådda plantor 
men att förutsättningarna för småplantor i uppvuxen skog är dåliga. 

____________ 
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Tn § 88  Tn 2016-255 
 

Information om utbyte av pumpar på Vattenverket 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen, daterad 2016-09-05, föreligger 
beskrivande behovet av utbyte av pumpar på Vattenverket. Ett utbyte av pumpar är en 
oplanerad reinvestering om cirka 200 tkr. VA-enheten vill använda sig av medel från 
reinvesteringsprojektet Pumpstationer och tryckstegringsstationer.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.   

Ordförande föreslår att tillstyrka en reinvestering om 200 tkr för att kunna byta pumpar på 
Vattenverket.  

Teknisk nämnd beslutar 
att tillstyrka en reinvestering om 200 tkr för att kunna byta pumpar på Vattenverket.  

_____________ 
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Tn § 89  Tn 2016-256 
 

Information om vatten- och säkerhetsarbete på 
Vattenverket 
Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör Lin Linde, daterad 2016-09-05, föreligger beskrivande de 
förändringar som gjorts och kommer göras för att säkerställa leveranssäkerheten. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet, där det förmodligen finns behov för en 
omdisponering av medel så att pågående projekt kan slutföras. Detaljer för en sådan 
omdisponering är inte klara vid sittande möte. 

Ordförande föreslår att bordlägga ärendet till nämndsmötet 2016-10-11 då VA-enheten får 
återkomma med ett förslag till omdisponering. 

Teknisk nämnd beslutar 
att bordlägga ärendet till nämndsmötet 2016-10-11 då VA-enheten får återkomma med ett 
förslag till omdisponering. 

_____________ 
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Tn § 90  Tn 2016-112 
 

Svar på motion om ombyggnad av befintliga kommunala 
byggnader till ungdomsbostäder 
René Lundström och Per Fridberg, båda MP, har i motion yrkat att kommunfullmäktige ger 
beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt att utreda frågan om att bygga om kommunens 
befintliga byggnader till ungdomsbostäder i enlighet vad som anges i motionen och där det 
pekas på Röda skolan och Lorentz Månsson som lämpliga objekt, samt att kommunen anger 
hur stor del av kostnaderna som kan subventioneras. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-09, § 116, att överlämna motionen till beredningen för 
samhällsbyggnad och tillväxt överlämna motionen för beredning. 

Tjänsteskrivelse från lokalstrateg Micael Holm, daterad 2016-08-26, föreligger. Lokalstrateg 
ger följande förlag till beslut, 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då majoriteten av kommunens befintliga 
byggnader redan nyttjas eller bedöms olämpliga att använda som bostäder samt att 
möjligheten att subventionera en eventuell ombyggnation för en viss grupp ej är möjlig, samt 
att föreslå Miljö och teknik att beakta möjligheten att bygga om Gamla Röda skolan till 
ungdomsbostad vid utredning om dess framtida användning.  

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår besluta enligt förslag. 

Teknisk nämnd beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen då majoriteten av kommunens befintliga 
byggnader redan nyttjas eller bedöms olämpliga att använda som bostäder samt att 
möjligheten att subventionera en eventuell ombyggnation för en viss grupp ej är möjlig, samt  

att föreslå Miljö och teknik att beakta möjligheten att bygga om Gamla Röda skolan till 
ungdomsbostad vid utredning om dess framtida användning.  

______________  
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Tn § 91  Tn 2016-124 
 

Uppföljning av ansvarsfråga gällande säkerhetsarbete för 
fastigheter 
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. 

Tjänsteskrivelse från lokalstrateg Micael Holm och räddningschef/säkerhetschef Mikael 
Jönsson, daterad 2019-09-06, föreligger. I tjänsteskrivelsen redogörs bland annat för syftet 
med säkerhetsarbete, vad som inkluderas i begreppet men även förutsättningar och principer 
för hyresgäst respektive hyresvärd. Behov av pilotprojekt anges. Lokalstrateg och 
räddningschef/säkerhetschef föreslår teknisk nämnd  

att beloppet föreslås oförändrat, det vill säga 1,5 Mkr kronor exklusive moms för 2017, att 
förslag till åtgärder presenteras för tekniska nämnden under hösten 2016, samt att utvärdering 
av arbetet görs inför budget 2018 och presenteras för tekniska nämnden. 

Lokalstrateg Micael Holm och räddningschef/säkerhetschef Mikael Jönsson föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår besluta enligt förslag. 

Teknisk nämnd beslutar 
att beloppet föreslås oförändrat, det vill säga 1,5 Mkr kronor exklusive moms för 2017, 

att förslag till åtgärder presenteras för tekniska nämnden under hösten 2016, samt  

att utvärdering av arbetet görs inför budget 2018 och presenteras för tekniska nämnden. 

______________  
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Tn § 92  Tn 2016-124 
 

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 nämnd informerades 2016-09-13, §§ 74-75, 77, om teknisk nämnds yttrande över 
preliminära budgetramar 2017-2019, investeringsbudget 2017 gällande inledande förstudie för 
reglering av Börringesjön samt investeringsbudget 2017 för serviceenheten. 

Teknisk nämnd beslutade 2016-09-13, § 76, att uppta 300 tkr i 2017 års investeringsbudget 
för Bellevuevägen.  

Föreliggande beslutsunderlag från förvaltningen är: 

- budget 2017 ram 2018-2019 tekniska nämnden 
- investeringsplan 2017-2019 
- beskrivande text för investeringsplan 2017-2019.  

Teknisk nämnd beslutade för budgetposten säkerhetsarbete vid dagens möte, § 91, att 
beloppet föreslås oförändrat, det vill säga 1,5 Mkr kronor exklusive moms för 2017, att förslag 
till åtgärder presenteras för tekniska nämnden under hösten 2016, samt att utvärdering av 
arbetet görs inför budget 2018 och presenteras för tekniska nämnden. 

Björn Jönsson, S yrkar på att utreda om en del gräsytor kan göras om till natur- eller ängsgräs 
för att kunna minska kostnaderna för skötsel. 
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fortsättning Tn § 92 

Ordförande föreslår att tillstyrka de budgetramar 2017-2019 som föreligger, inkluderat det 
tillägg om 1,5 Mkr för säkerhetsarbete 2017 som beslutades under § 91, samt 

att ge parkenheten i uppdrag att minska driftskostnader till exempel genom att omvandla 
gräsyta till ängsmark.   

Teknisk nämnd beslutar 
att tillstyrka de budgetramar 2017-2019 som föreligger, inkluderat det tillägg om 1,5 Mkr för 
säkerhetsarbete 2017 som beslutades under § 91, samt 

att ge parkenheten i uppdrag att minska driftskostnader till exempel genom att omvandla 
gräsyta till ängsmark.   

______________  
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Tn § 93  Tn 2016-59 
 

Uppföljning av intern kontroll 2016 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22, § 26, att uppdra åt bygg- och miljönämnden, 
socialnämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
överförmyndarnämnden att utföra intern kontroll enligt regelmentet för intern kontroll, och 
redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen senast 2016-09-30, samt  

att berörda nämnde ska i sin interna kontrollplan för 2016 för perioden 2015-07-01—2016-06-
30 göra uppföljning av avtalstroheten gentemot de ramavtal som nämnden ansvarar för samt 
kontrollera att gällande inköpspolicy efterlevts.  

Teknisk nämnd beslutade 2016-06-14, § 66, att godkänna framlagt förslag till intern 
kontrollplan för 2016 för tekniska nämnden, att utföra intern kontroll enligt reglementet för 
intern kontroll, och redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen senast 2016-09-30. 

Tjänsteskrivelse från till förordnad teknisk chef Alf Rasmussen, daterad 2016-08-31, föreligger 
innehållande uppföljning av intern kontroll 2016 för teknisk nämnd avseende: 

- Kontroll av att inköpspolicyn följts i de upphandlingar som tekniska nämnden är 
ansvarig för 

- Kontroll av att inköp sker enligt upphandlingsavtal. Avstämning görs mot ramavtalen 
som nämnden ansvarar för 

- Synpunkter och klagomål från kommuninvånare ska besvaras inom i regelverk 
angiven tid  

Till förordnad teknisk chef Alf Rasmussen och nämndsekreterare Alexandra Pamp föredrar 
ärendet. 

Björn Jönsson, S yrkar på att upphandlingar bör göras i större utsträckning vid återkommande 
beställningar/inköp.  

Ordförande föreslår att tacka för informationen, samt att uppdra åt förvaltningen att om möjligt 
träffa ytterligare ramavtal.  

Teknisk nämnd beslutar 
att tacka för informationen, samt  

att uppdra åt förvaltningen att om möjligt träffa ytterligare ramavtal.  

______________  
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Tn § 94  Tn 2016-166 
 

Uppföljning av miljömålsprogrammet 
Teknisk nämnd beslutade 2016-06-14, § 69, att uppdra åt förvaltningen att vid teknisk nämnds 
möte 2016-09-13 eller om möjligt 2016-08-23 återkomma med redovisning i enlighet med 
Daniel Forsbergs, MP, förslag.  

Daniel Forsbergs, MP, förslag var att teknisk nämnd uppdrog åt sin förvaltning: 

- att till nästkommande nämndsmöte redovisa vilka åtgärder som genomförts och vilka 
mål som uppfyllts, av de åtgärder och mål som ankommer på tekniska nämnden enligt 
Svedala kommuns miljömålsprogram. 

- att till nästkommande nämndsmöte redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas och vid 
vilken tidpunkt, för att kvarstående åtgärder och mål inom nämndens ansvarsområde 
enligt miljömålsprogrammet ska genomföras respektive uppfyllas.  

Rapport med uppföljning för miljömålsprogrammet för teknisk nämnd föreligger. 
Miljömålsprogrammet medföljer även som beslutsunderlag.  

Till förordnad teknisk chef Alf Rasmussen redogör för 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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Tn § 95   
 

Anmälan av delegationsbeslut 
In- och uthyrda avtal/kontrakt: 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-240 
 
Tilldelningsbeslut: 
- Skötsel och underhåll av offentlig belysning, dnr 2016-250 
- Ramavtal för schaktfri förnyelse av tryck- och självfallsledningar, dnr 2016-261 

Övrigt: 
- Parkeringstillstånd nr 08 
- Attestförteckning 9/16 
- Tillfällig avställning från sop- och slamhämtning 8/16 
 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 

______________  
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Tn § 96   
 

Meddelanden och skrivelser 
Beslut från kommunfullmäktige: 
- Kf 2016-06-08, § 83, Förslag till preliminära budgetramar 2017-2019 för Svedala kommun 

Beslut från kommunstyrelsen: 
- Ks 2016-08-29, § 173, Lokalförsörjningsplan 2017-2026 för Svedala kommun 
- Ks 2016-08-29, § 190, Svar på motion om översyn av behovet av övergångsställen 
 
Övrigt: 
- Sn 2016-08-25, § 68 Komplettering av Lokalförsörjningsplan 2017-2026 
- Granskningshandlingar för detaljplan Svedala 306:34 ”Aggarpsbron”, daterat 2016-09-01 
- Remiss över mobilitetsplan för Skåne, dnr 2016-176 
- Remiss över cykelstrategi för Skåne, dnr 2016-259 
 

Ordföranden lyfter att han under dagen fått ta del av förvaltningens samordnade yttrande, 
daterat 2016-09-12, över mobilitetsplan för Skåne (dnr 2016-176) och föredrar innehållet i 
stort. 

Ordförande föreslår att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna, samt att teknisk 
nämnd bemyndigar ordförande att skriva under yttrandet för teknisk nämnds räkning. 

Teknisk nämnd beslutar 
att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna, samt  

att teknisk nämnd bemyndigar ordförande att skriva under yttrandet för teknisk nämnds 
räkning. 

______________  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-09-13 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 97   
 

Nya frågor anmäls 
Inga nya frågor anmäls. 

______________  



17(17) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum: 2016-09-13 
 
 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 

  
 

 

Tn § 98  Tn 2016-160 
 

Upphandling ombyggnad Klågerups tryckstegringsstation 
VA-enheten har 2016-09-07 genomfört anbudsöppning och utvärdering av inkomna anbud 
enligt rubricerad upphandling. Tjänsteskrivelse från Miljö och teknik, daterad 2016-09-07, 
föreligger. Tre anbud har inkommit där anbudsgivare 1 har en total anbudssumma om 3 282 
900 kronor. 

Miljö och teknik föreslår teknisk nämnd besluta att anta anbudsgivare 1 som entreprenör för 
ombyggnation av Klågerups tryckstegringsstation.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår att anta anbudsgivare 1 som entreprenör för ombyggnation av Klågerups 
tryckstegringsstation.  

Teknisk nämnd beslutar 
att anta anbudsgivare 1 som entreprenör för ombyggnation av Klågerups 
tryckstegringsstation. 

______________ 
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