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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 8 november 2016 kl 17:00-18:40, ajournerat 17:45-
18:00 

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 §§ 116-125 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 
  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 
  

 Anders GSaxner  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2016-11-08 

Anslaget sätts upp 2016-11-16 Anslaget till och med 2016-12-09 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 
  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Anders Gsaxner (S) 
Daniel Forsberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Per Belander (C) för Erik Stoy (M) 
Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
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 (§§ 116-121) 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef (§§ 116-120) 
Allmänhet, §§ 116-121 
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 116 

Svar på medborgarförslag om springvatten till tvillingdammarna ......................... 4 
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Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp ...................................... 6 
§ 118 

Reglering av Börringesjön ................................................................................... 8 
§ 119 

Yttrande samråd dämme i Segeå ........................................................................ 9 
§ 120 

Information om mål Länsmansvägen ................................................................ 10 
§ 121 

Svar på motion om översyn av behovet av övergångsställen ............................ 11 
§ 122 

Sammanträdestider teknisk nämnd 2017 .......................................................... 13 
§ 123 

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 14 
§ 124 

Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 15 
§ 125 

Nya frågor anmäls ............................................................................................. 16 
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§ 116  

Svar på medborgarförslag om springvatten till 
tvillingdammarna 
Dnr 2016-000322  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt teknisk nämnd att beakta 
springvatten till Dubbeldammarna i kommande investeringsbudget, samt  

att därmed anse medborgarförslaget vara bifallet.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgare har föreslagit att ett springvatten ska placeras i Dubbeldammarna i 
Bara. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson skriver i tjänsteskrivelse att under 2015 
installerades ett springvatten i Roslättsdammen i Svedala som blivit mycket 
uppskattat av kommuninvånarna. Vattenstrålarna är belysta under de mörka 
timmarna på dygnet och ger ett mervärde för området och alla passerande. 
Dubbeldammarna ligger också beläget så att väldigt många människor 
passerar förbi området. Gatu- och parkenheten ser mycket positivt på ett 
genomförande av förslaget.  
Gatu- och parkchef föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt teknisk nämnd att lägga in ett 
projekt i investeringsbudgeten för springvatten till Dubbeldammarna, samt  
att därmed anse medborgarförslaget vara bifallet. 

Gatu- och parkchef föredrar ärendet och förtydligar att Dubbeldammarna är 
desamma som förslagsställaren kallar Tvillingdammarna. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt teknisk nämnd att beakta 
springvatten till Dubbeldammarna i kommande investeringsbudget, samt  

att därmed anse medborgarförslaget vara bifallet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2016-10-26 

Kf § 124, Anmälan av medborgarförslag om springvatten till tvillingdammarna i 
Bara 
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Fortsättning Tn § 116 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Gatu- och parkchef 
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§ 117  

Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp 
Dnr 2016-000325  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att översända VA-chefens förslag om utökning av kommunens 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten till 
kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från VA-chef Anne-Marie Pedersen 
föreligger, var i bland annat förslag till utökning av verksamhetsområde för 
Åkerbruket/FSI-området, Bjeret och Skabersjö stationsby görs.  

Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. 
Kommunen ska bestämma det verksamhetsområde (VO) inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. Detta enligt lagen om 
allmänna vattentjänster 6§ 2006:412. Verksamhetsområdet för vatten- och 
avloppstjänster som kommunen är skyldiga att tillhandahålla bör ses över 
årligen.   

VA-enheten föreslår tekniska nämnden besluta  
att översända ovanstående förslag om utökning av kommunens 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten till kommunstyrelsen. 
VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att översända VA-chefens förslag om utökning av kommunens 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten till 
kommunfullmäktige.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2016-10-26 

Bilagor med kartor och listor på fastigheter (1.1A-C, 1.2, 2.1A-B, 2.2,3.1A-B, 
3.2) till utökande av verksamhetsområde 

Yrkanden 
Björn Jönsson, S yrkar bifall till liggande beslutsförslag.  
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Fortsättning Tn § 117 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

VA-chef 
 



 

 

8(16) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-11-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 118  

Reglering av Börringesjön 
Dnr 2016-000342  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar   

att uppdra åt förvaltningen att utreda vad ett övertagande av tillståndet till 
reglering skulle kunna innebära hydrauliskt, ekonomiskt och juridiskt, 
att ge förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Nordic Sugar, samt 

att finansiering sker genom teknisk nämnds driftbudget.  

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen och teknisk chef Fredrik 
Löfqvist föreligger. I tjänsteskrivelsen redogörs bland annat för det reglerbara 
dämme i Sege å nedströms utloppet ur Börringesjön, som Nordic Sugar AB 
sedan 1960-talet äger och som bolaget nu avser riva och ersätta med ett nytt 
fast dämme. I samband med kommunens arbete med ny dagvattenpolicy och 
dagvattenplan har idén väckts att regleringen skulle kunna vara ett alternativ för 
de klimatanpassningsåtgärder som kommer att behövas längs med Sege å 
framöver samt för att ge utrymme för kommunens framtida 
befolkningsutveckling.  
Miljö och teknik föreslår tekniska nämnden besluta 

att uppdra åt förvaltningen att utreda vad ett övertagande av tillståndet till 
reglering skulle kunna innebära hydrauliskt, ekonomiskt och juridiskt, 
att ge förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Nordic Sugar, samt 

att finansiering sker genom teknisk nämnds driftbudget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef och teknisk chef, daterad 2016-10-28 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

VA-chef 
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§ 119  

Yttrande samråd dämme i Segeå 
Dnr 2016-000324  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna tjänsteskrivelse från VA-chef och teknisk chef såsom sitt svar på 
samrådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Anne-Marie Pedersen och teknisk chef Fredrik 
Löfqvist föreligger innehållande synpunkter på samråd Börringesjön/Sege å. 
Nordic Sugar AB äger och underhåller sedan 1960- talet ett reglerbart dämme i 
Sege å nedströms utloppet ur Börringesjön. Bolaget avser nu riva ut dämmet 
och ersätta det med ett nytt fast dämme. Ansökan är ett led i att upphäva 
tillståndet för reglering av sjön eftersom det har inte har använts för sitt syfte 
sedan 15 år tillbaka. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar som myndighetsnämnd för vattenfrågor i 
kommunen men har även överlämnat ärendet till tekniska nämnden i 
kommunen så att den kan avge ett eget yttrande.  

Tekniska nämndens intresse härrör främst till intresset att inte öka utflödet från 
Börringesjön samt att bibehålla möjligheten att reglera Börringesjöns utflöde för 
att om utredning visar på positiva effekter, ge utrymme för befolkningsutveckling 
och klimatförändring i nedströms liggande vatten utan att förstärka 
översvämningsproblematiken.  

VA-chef och teknisk chef föreslår tekniska nämnden besluta 

att överlämna ovan framförda synpunkter så som sitt svar på samrådet.  
VA-chef och teknisk chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 
att överlämna tjänsteskrivelse från VA-chef och teknisk chef såsom sitt svar på 
samrådet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef och teknisk chef, daterad 2016-10-24 

Beslut skickas till 
Advokatfirman Vinge AB 

Teknisk chef 
VA-chef  
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§ 120  

Information om mål Länsmansvägen 
Dnr 2015-000175  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att bemyndiga ordföranden att för tekniska nämndens räkning besluta om ett 
eventuellt överklagande av Mark- och miljödomstolens dom.  

Sammanfattning av ärendet 
Under dagen har dom från Mark- och miljödomstolen kommit, vilken VA-chef 
Anne-Marie Pedersen och teknisk chef Fredrik Löfqvist redogör för.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att bemyndiga ordföranden att för tekniska nämndens räkning besluta om ett 
eventuellt överklagande av Mark- och miljödomstolens dom.  

Handlingar i ärendet 
Dom från Mark- och miljödomstolen, daterad 2016-11-03 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

VA-chef 
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§ 121  

Svar på motion om översyn av behovet av 
övergångsställen 
Dnr 2016-000083  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen, samt 
att återkomma till ärendet vid nästkommande möte 2016-12-13.  

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, S, Lars Lundgren, MP samt Jörgen Persson, V, har i 
motion, föreslagit att kommunfullmäktige ger teknisk nämnd och dess 
förvaltning uppdraget att:  

1. Se över gångstråken i kommunen och identifiera ställen där 
överstångsställen med säkerhetsbefrämjande åtgärder behövs. 
2. Upprätta en plan för att, i snar framtid, åtgärda dessa med prioritering på 
gångtrafiken. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-10, § 28, att överlämna motionen till 
teknisk nämnd för beredning.  

Teknisk nämnd beslutade 2016-06-14, § 60, att ge gatuenheten i uppdrag att 
arbeta för att antalet övergångsställen ska minskas i så snabb utsträckning som 
möjlig utifrån ekonomiska resurser, att stödja gatu- och parkchefens 
ställningstagande avseende övergångsställen, samt att föreslå 
kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-29, § 190, att återremittera ärendet till 
teknisk nämnd för ytterligare beredning.  

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef föreligger.  

Gatu- och parkchef föreslår tekniska nämnden 
att uppdra miljö och teknik att arbeta för att antalet övergångsställen ska 
minskas i så snabb utsträckning som möjligt utifrån ekonomiska förutsättningar, 
samt 
att stödja nedan beskrivet ställningstagande avseende övergångsställen. 

Gatu- och parkchef föredrar ärendet med förtydligande av trafiksäkra 
övergångar för gående. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen, samt 
att återkomma till ärendet vid nästkommande möte 2016-12-13.  
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Fortsättning Tn § 121 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2016-11-01 

Kf § 190 Svar på motion om översyn av behovet av övergångsställen 
Tn § 60 Motion om översyn av behovet av övergångsställen 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchefen, daterad 2016-05-24 

Kf § 28 Motion om översyn av behovet av övergångsställen 

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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§ 122  

Sammanträdestider teknisk nämnd 2017 
Dnr 2016-000332  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att hålla teknisk nämnds sammanträden för 2017 kl 17:00 nedan följande 
datum: 
17 januari 

14 februari 

21 mars 
18 april 

16 maj 
13 juni 

22 augusti 

12 september 
10 oktober 

7 november 
5 december 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare, daterad 2016-10-28 
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§ 123  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2016-000331  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

In- och uthyrda avtal/kontrakt: 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-319 
- Hyreskontrakt, dnr 2016-320 
 
Övrigt: 
- Tilldelningsbeslut arbetskläder och skor, grupp 1 kläder för personal inom 
lokalvård, daterat 2016-10-17 
- Tilldelningsbeslut arbetskläder och skor, grupp 2 kläder för personal inom kök, 
daterat 2016-10-17 
- Ansökan om ledningsrätt för ny dagvattenledning, 12/16 
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§ 124  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2016-000269  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige: 

Kf 2016-10-12, § 119, Delårsrapport 31 augusti 2016 
Kf 2016-10-12, § 131, Anmälan om motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 

Kf 2016-10-12, § 132, Anmälan om motion om begränsning och utfasning av 
engångsartiklar med mera av traditionella plastprodukter   

 
Övrigt: 

Minnesanteckningar Trafiksäkerhetsgruppen 2016-09-08 

Minnesanteckningar Skolskjutsinspektion 2016-10-05 
Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av ekodukt på väg E65 
delen Skurup-Svedala vid Lemmeströtorp, Svedala och Trelleborgs kommuner, 
daterad 2016-10-18 

Information från Länsstyrelsen angående inkommen ansökan om sänkt 
hastighet i Bara, daterad 2016-10-10 
Prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 2015-2021 
enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 
daterad 2016-10-14 
Information från Mark- och miljödomstolen angående mål om 
betalningsskyldighet enligt VA-lagen, daterad 2016-10-20 
Information från Länsstyrelsen Skåne om kungörelser av lokala föreskrifter, 
daterad 2016-10-28 
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§ 125  

Nya frågor anmäls 
Dnr 2016-000354  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att uppdra åt gatu- och parkenheten att informera om belysning av gång- och 
cykelvägar vid nästkommande nämndsmöte 2016-12-13.  

Sammanfattning av ärendet 
Björn Jönsson, S, önskar information om belysning av gång- och cykelvägar vid 
nästkommande nämndsmöte 2016-12-13.  

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 

Björn Jönsson, S 
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