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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid PGA Sweden National Bara, tisdagen den 13 december 2016 kl 17:00-19:20 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Martin Gustafsson 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 126-140 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 
  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 
  

 Martin Gustafsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2016-12-13 

Anslaget sätts upp 2016-12-16 Anslaget till och med 2017-01-09 

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) §§ 128-140 
 

Tjänstgörande ersättare 

Per Belander (C) för Sverker Nordgren §§ 126-127 
Christer Jönsson (S) för Anders Gsaxner (S) 
Martin Gustafsson (MP) för Daniel Forsberg (MP) 
Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
Per Belander (C) 
Alf Persson (S) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef 
Annci J:son Svensson, servicechef 
Alf Rasmussen, projektchef 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 
§ 126 

Information om belysning av gång- och cykelvägar ............................................. 4 
§ 127 

Ekonomisk uppföljning teknisk nämnd oktober .................................................... 5 
§ 128 

Upphandling K01 och P03 .................................................................................. 6 
§ 129 

Upphandling dagvattendamm Ågatan, Svedala................................................... 7 
§ 130 

Upphandling avfallskärl ....................................................................................... 8 
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Upphandling posttjänster .................................................................................... 9 
§ 132 

Markarbeten Bara Backar etapp 0..................................................................... 11 
§ 133 

Förslag till markavtal för fjärrvärme ................................................................... 13 
§ 134 

Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering"..................................................... 15 
§ 135 

Förslag till "Avfallstaxa för Svedala kommun".................................................... 16 
§ 136 

Information om kommunikationsplan för renhållning 2017 ................................. 18 
§ 137 

Information om Stationsplanen .......................................................................... 19 
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Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 20 
§ 139 

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 21 
§ 140 

Nya frågor anmäls ............................................................................................. 22 
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§ 126  

Information om belysning av gång- och 
cykelvägar 
Dnr 2016-000356  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-10, § 125, att uppdra åt gatu- och 
parkenheten att informera om belysning av gång- och cykelvägar vid 
nästkommande nämndsmöte 2016-12-13. 
Gatu- och parkchef Johanna Andersson samt samordnare Tobias Löfquist 
informerar om belysning av gång- och cykelvägar inom kommunens tätorter. 

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

Handlingar i ärendet 
Information om belysning utmed gång- och cykelvägar inom kommunens 
tätorter 

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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§ 127  

Ekonomisk uppföljning teknisk nämnd oktober  
Dnr 2016-000329  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om oktober månads ekonomiska 
uppföljning för teknisk nämnd.  
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk uppföljning 2016-10-31 teknisk nämnd 

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Verksamhetscontroller 
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§ 128  

Upphandling K01 och P03 
Dnr 2016-000336  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta anbudsgivare 1 som generalentreprenör för renovering av 
spillvattenpumpstationerna K01 samt P03 med anbudspriset 7 189 000 kr, samt    
att uppdra åt enheten att se över entreprenaden för att minska 
entreprenadsumman.  

Sammanfattning av ärendet 
I linje med det pågående förnyelsearbetet av pumpstationer av arbetsmiljöskäl 
och större krav på styr- och övervakning har upphandlats renovering av K01 i 
Klågerup och P03 vid Börringe kloster. Beslut om tilldelningsbesked tas upp för 
beslut i teknisk nämnd. 
Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling med 
annonsering. Anbudstiden löpte från 2016-10-28 och sista anbudsdag var 
2016-11-28. Vid anbudstidens utgång hade X anbudsgivare kommit med 
anbud.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta  
att anta anbudsgivare 1 som generalentreprenör för renovering av 
spillvattenpumpstationerna K01 samt P03 med anbudspriset 7 189 000 kr, samt    

att uppdra åt enheten att se över entreprenaden för att minska 
entreprenadsumman. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chefen, daterad 2016-12-02 
     

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 129  

Upphandling dagvattendamm Ågatan, Svedala 
Dnr 2016-000374  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta anbudsgivare 1 som entreprenör för anläggning av dagvattendamm.  

Sammanfattning av ärendet 
En upphandling har nu genomförts för att anlägga en dagvattendamm på 
Ågatan, för utjämning av dagvattenflödet till Segeå vid regn samt rening av 
dagvattnet. Dammvolymen beräknas till cirka 2500 kubikmeter. 

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling och som offentlig 
upphandling med annonsering. Anbudstiden löpte ut 2016-12-04. Tre anbud har 
inkommit. Lägsta anbudet har utvärderats och uppfyller ställda skallkrav. 

Miljö och teknik föreslår tekniska nämnden besluta 
att anta anbudsgivare 1 som entreprenör för anläggning av dagvattendamm. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-ingenjör, daterad 2016-12-08 
      

Beslut skickas till 
VA-ingenjör 
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§ 130  

Upphandling avfallskärl 
Dnr 2016-000130  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avropa avfallskärl, lock och insatser från befintligt ramavtal med PWS Nordic 
AB till ett belopp om 8 324 000 kronor exklusive moms.  

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2017 kommer fyrfacksystemet vad gäller avfallshantering i 
Svedala kommun införas, innebärande ett extra avfallskärl per hushåll. Med 
anledning av detta behöver Svedala kommun avropa totalt 4 000 kompletta 
fyrfackskärl med samtliga tillbehör från befintligt ramavtal med PWS Nordic AB. 
I avropet ingår även 4 000 lock och 4 000 insatser. Ersättningen enligt ramavtal, 
daterat 2016-05-30, är 8 324 000 kronor exklusive moms. 
Teknisk chef föreslår tekniska nämnden besluta  

att avropa avfallskärl, lock och insatser från befintligt ramavtal med PWS Nordic 
AB till ett belopp om 8 324 000 kronor exklusive moms.  
Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Ordförande påtalar vikten för förvaltningen av att bevaka placeringen av 
eventuellt överblivna tunnor.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2016-12-06 

Förslag till avrop från ramavtal, daterat 2016-11-30 
Ramavtal, daterat 2016-05-30 

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Servicechef 
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§ 131  

Upphandling posttjänster 
Dnr 2016-000384  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att delta i kommande upphandling av posttjänster som 
Kommunförbundet Skåne (Kfsk) samordnar, 
att anmäla intresse för option av internposten i kommande upphandling, samt 

att ställa sig positiv till att undersöka möjligheten att utlösa en option under 
gällande avtalsperiod avseende tillägg av internpost.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Skåne (Kfsk) har inkommit med erbjudande till kommunerna 
i Skåne om att delta i gemensam upphandling av posttjänster.  

I gällande avtal med PostNord finns möjlighet att utlösa en option avseende 
internpost. 

Servicechef föreslår tekniska nämnden besluta 

att ställa sig positiv till att delta i kommande upphandling av posttjänster som 
Kommunförbundet Skåne (Kfsk) samordnar. Anmäla intresse för option av 
internposten i kommande upphandling, samt 
att ställa sig positiv till att undersöka möjligheten att utlösa en option under 
gällande avtalsperiod avseende tillägg av internpost.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist och servicechef Annci J:son Svensson föredrar 
ärendet.  

Björn Jönsson, S, påtalar vikten av att förvaltningen återkommer till nämnden 
med rapport om vad ett inlösande av optionen innebär.  
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att ställa sig positiv till att delta i kommande upphandling av posttjänster som 
Kommunförbundet Skåne (Kfsk) samordnar, 

att anmäla intresse för option av internposten i kommande upphandling, samt 

att ställa sig positiv till att undersöka möjligheten att utlösa en option under 
gällande avtalsperiod avseende tillägg av internpost.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechefen, daterad 2016-12-06 

Avtal PostNord 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 
 
Servicechef 
 

 

 



 

 

11(22) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2016-12-13  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 132  

Markarbeten Bara Backar etapp 0 
Dnr 2016-000379  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att delegera till ordförande med hörande av 1:e och 2:e vice ordförande att 
besluta om tilldelning av entreprenör för markarbeten avseende Bara Backar 
etapp 0, samt 

att ställa sig positiv till en eventuell planavskiljande korsning mellan 
Idrottsgatans förlängning och cykelvägen söder om detaljplaneområdet Bara 
Backar.  

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling av markarbeten Bara Backar etapp 0: 

Bara Backar etapp 0, markarbeten för förskola, har en kort och pressad tidplan 
vilket hänger ihop med att den nya förskolan ska vara klar och färdig för 
inflyttning januari 2019. Projektet är ute på annons nu och sista dag för anbud 
är 2017-01-25. Avsikten är att kunna skriva kontrakt med entreprenör i 
månadskiftet januari/februari 2017.  

Information och ställningstagande avseende option om planavskiljande 
korsning: 

I förfrågningsunderlaget Bara Backar etapp 0 finns en option på planavskiljande 
korsning mellan Idrottsgatans förlängning (huvudgata) och cykelväg (cykelväg 
till Malmö) söder om detaljplaneområdet Bara Backar. Genom att anlägga en 
planavskiljande korsning skapas en cykelväg in till Malmö som gör det 
snabbare och lättare att cykla mellan Bara och Malmö. Dessutom främjas miljön 
då vi underlättar för cyklister och cykelpendling.  

Exploateringsenheten föreslår tekniska nämnden besluta 
att delegera till ordförande med hörande av 1:e och 2:e vice ordförande att 
besluta om tilldelning av entreprenör för markarbeten avseende Bara Backar 
etapp 0, samt 
att ställa sig positiv till en eventuell planavskiljande korsning mellan 
Idrottsgatans förlängning och cykelvägen söder om detaljplaneområdet Bara 
Backar.   

Projektchef Alf Rasmussen föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten, daterad 2016-12-02 
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Karta, daterad 2016-12-02 

Yrkanden 
Björn Jönsson, S, yrkar bifall till att denna gång besluta enligt liggande förslag 
med anledning av vikten av att få fram fler förskoleplatser, men poängterar att 
det är viktigt för förvaltningen att planera sitt arbete så att det väl sammanfaller 
med nämndens möten.  

      

Beslut skickas till 
Projektchef 
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§ 133  

Förslag till markavtal för fjärrvärme 
Dnr 2016-000364  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att markavtalet omförhandlas och att ersättningen ändras till fem kronor per 
längdmeter.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till markavtal avseende ledningsdragning av fjärrvärme mellan Svedala 
kommun och Svedala Fjärrvärme AB föreligger.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. Avtalsförslaget är gjort av 
förutvarande teknisk chef.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 
att godkänna framlagt förslag till markavtal avseende ledningsdragning av 
fjärrvärme mellan Svedala kommun och Svedala Fjärrvärme AB.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till markavtal avseende ledningsdragning av fjärrvärme mellan Svedala 
kommun och Svedala Fjärrvärme AB 

Yrkanden 
Björn Jönsson, S, yrkar att markavtalet omförhandlas och att ersättningen 
ändras till fem kronor per längdmeter.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår teknisk nämnd besluta att godkänna framlagt förslag till 
markavtal avseende ledningsdragning av fjärrvärme mellan Svedala kommun 
och Svedala Fjärrvärme AB.  

Björn Jönsson, S, yrkar att markavtalet omförhandlas och att ersättningen 
ändras till fem kronor per längdmeter.  
Ordförande finner att teknisk nämnd beslutat enligt ordförandes förslag.   

Omröstning begärs av Björn Jönsson, S, och genomförs. 
Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för 
ordförandes förslag röstar Ja. Den som vill rösta för Björn Jönssons, S, yrkande 
röstar Nej. Vinner Nej har teknisk nämnd beslutat enligt Björn Jönssons 
yrkande. 
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Omröstningsresultat: 3 personer röstade Ja och 4 personer röstade Nej.  

Ja-röster: Per Olof Lindgren, L; Erik Stoy, M; Sverker Nordgren, M.  
Nej-röst: Björn Jönsson, S; Christer Jönsson, S; Martin Gustafsson, MP; Henrik 
Corneliussen, SD. 

Ordförande finner att teknisk nämnd bifaller Björn Jönssons förslag att 
markavtalet omförhandlas och att ersättningen ändras till fem kronor per 
längdmeter.  
 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 134  

Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering" 
Dnr 2016-000383  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslag till ”Förskrifter om avfallshantering”, samt 

att ställa ut förslaget i enlighet med Miljöbalken 15 kap 15§. 
      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna 
entreprenad finns vissa förändringar jämfört med nuvarande entreprenad. Den 
1 april kommer även Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta över 
avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna behöver alltså revideras för att 
stämma överens med förändringar i renhållningsentreprenaden och de 
förändringar som har skett inom verksamheten.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

att ställa sig bakom förslag till ”Förskrifter om avfallshantering”, samt 
att ställa ut förslaget i enlighet med Miljöbalken 15 kap 15§. 

Teknisk chef föredrar ärendet.  
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2016-12-06 

PM Ändring av renhållningsföreskrifter, daterat 2016-11-28 

Förslag till ”Föreskrifter om avfallshantering”  
      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Servicechef 

Kommunfullmäktige 
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§ 135  

Förslag till "Avfallstaxa för Svedala kommun" 
Dnr 2016-000382  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Avfallstaxa för Svedala kommun”, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till ”Avfallstaxa för Svedala 
kommun” och att den gäller från och med 2017-04-01, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande föreskrift ”Renhållningstaxa för 
Svedala kommun” (Ffs 2:17), antagen 2009-12-09, upphävs 2017-04-01.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 april 2017 startar en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna nya 
entreprenad, som handlades upp gemensamt med Lomma kommun, finns vissa 
förändringar. 

Den 1 april kommer Sysav, enligt genomförd upphandling, att ta över 
beställarfunktionen för kommunens renhållningsuppdrag.  
Förslaget bygger på att taxan är oförändrad 2017. Den reviderade taxan 
föreslås gälla från 2017-04-01.  
I avfallsplanen antagen av Kf 2016-04-13, § 43, benämns taxan som 
avfallstaxa. Med anledning av detta är namnet på föreskriften ändrad till 
”Avfallstaxa för Svedala kommun”. 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

att ställa sig bakom förslag till föreskriften ”Avfallstaxa för Svedala kommun”, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till ”Avfallstaxa för Svedala 
kommun” och att den gäller från och med 2017-04-01, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande föreskrift ”Renhållningstaxa för 
Svedala kommun” (Ffs 2:17), antagen 2009-12-09, upphävs 2017-04-01.  

Teknisk chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2016-12-06 
PM Revidering och komplettering av gällande renhållningstaxa, daterat 2016-
11-28 
Förslag till ”Avfallstaxa för Svedala kommun”  
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Servicechef 
Kommunfullmäktige 
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§ 136  

Information om kommunikationsplan för 
renhållning 2017 
Dnr 2016-000385  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen, samt 
att notera att kommunikationsplanen är upprättad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Servicechef Annci J:son Svensson informerar om kommunikationsplanen 
avseende renhållning 2017.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att tacka för informationen, samt 
att notera att kommunikationsplanen är upprättad.  

Handlingar i ärendet 
Information om kommunikationsplan Svedala 

Kommunikationsplan (införande av fyrfacksystem)  

      

Beslut skickas till 
Servicechef 
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§ 137  

Information om Stationsplanen 
Dnr 2016-000388  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen, samt 

att uppmana förvaltningen att ta fram en gemensam avsiktsförklaring i ärendet 
mellan Region Skåne, Trafikverket och Svedala kommun.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om Stationsplanen.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 
att tacka för informationen, samt 

att uppmana förvaltningen att ta fram en gemensam avsiktsförklaring i ärendet 
mellan Region Skåne, Trafikverket och Svedala kommun.  

      

           

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 138  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2016-000361  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 
Kf 2016-11-09, § 141,Justering av teknisk nämnds kommunbidrag för 2016 

Kf 2016-11-09, § 144, Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 

Kf 2016-11-09, § 145, Svar på  motion om ombyggnad av befintliga kommunala 
byggnader till ungdomsbostäder 

Ks 2016-10-24, § 221, Reglering avseende hyror från 2017 mellan kommunen 
och Svedala Exploaterings AB (Svedab) 

 

Övrigt: 
Minnesanteckningar från styrgruppsmöte FSI nr 17 2016-11-14 

Minnesanteckningar möte Joachim Becks gata 2016-11-23 
Information från Vattenmyndigheterna om revision av åtgärdsprogram 2017-
2021, daterad 2016-11-30 

Information från Länsstyrelsen om upphörande av Sevesoverksamhet, daterad 
2016-12-06 

Information från Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 

Beslut från Mark- och miljödomstolen 
VA- Sydvatten debiteringsplan 2017 
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§ 139  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2016-000365  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till ansvarig nämnd. 
Delegationsbeslut fattade av delegater enligt tekniska nämndens 
delegationsförteckning har förtecknats i en skrivelse till tekniska nämnden. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta 
att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med förteckning över anmälda delegationsbeslut 
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§ 140  

Nya frågor anmäls 
Dnr 2016-000366  

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  
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