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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-04-18  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 18 april 2017 kl 17:00-20:00, ajournerat 18:05-18:15 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Björn Jönsson 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-66 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Björn Jönsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-04-18 

Anslaget sätts upp 2017-04-20 Anslaget till och med 2017-05-15 

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) 
Anders Gsaxner (S) 
Daniel Forsberg (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
Per Belander (C) 
Christer Jönsson (S) 
Alf Persson (S) 
Martin Gustafsson (MP) 
Jesper Hansson (M) 
Gustaf Törnqvist (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef, §§ 49-53, 58, 62 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef, §§ 49-50, 58, 62 
Alf Rasmussen, projektchef, §§ 49-50, 62 
Annci Svensson, servicechef, §§ 51-61 
Micael Holm, lokalstrateg, §§ 52-54 
Linus Åstradsson, controller, §§ 49-50, 58, 62 
Pehr Carlberg, Svedalahem, §§ 49-51, 58, 62 
Allmänhet, §§ 49-50 
Bertil Rantoft, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund  
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 49 
Svar på medborgarförslag om åtgärder för att förebygga 
översvämningar på Apelsingatan ....................................................... 4 

§ 50 
Svar på medborgarförslag om ändrad lutning på Apelsingatan .......... 6 

§ 51 
Information om lokaliseringsstudie Svedala kommun ......................... 8 

§ 52 
Förslag om uthyrning av gamla brandstationen i Klågerup ................. 9 

§ 53 
Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun, delrapport ................. 11 

§ 54 
Information om upphandling förskola, Åkerbruket ............................ 13 

§ 55 
Tidigareläggning produktion av Åkerbruket ...................................... 14 

§ 56 
Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun" .. 16 

§ 57 
Utredning om skadade sopkärl i Svedala kommun ........................... 18 

§ 58 
Uppstartskostnader i samband med ny avfallshantering .................. 20 

§ 59 
Upphandling avfallskärl .................................................................... 21 

§ 60 
Information om upphandling posttjänster.......................................... 22 

§ 61 
Svar på motion om begränsning och utfasning av engångsartiklar 
med mera av traditionella plastprodukter .......................................... 23 

§ 62 
Information om investeringsplan 2018-2020 för teknisk nämnd ........ 25 

§ 63 
Utseende av sakkunniga vid tecknande av nya avtal om 
jordbruksarrenden samt information om kommunens 
jordbruksarrenden ............................................................................ 26 

§ 64 
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§ 65 
Meddelanden och skrivelser ............................................................. 29 

§ 66 
Nya frågor anmäls ............................................................................ 30 
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§ 49  

Svar på medborgarförslag om åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan 

Dnr 2017-000108  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till 
att tekniska nämnden initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 28 februari 2017 föreslås att åtgärder ska 
göras omgående för att förebygga översvämningar på Apelsingatan. 

Förslagsställaren anför att dagvattenbrunnarna på Apelsinvägen vid regn inte 
klarar att få undan vattnet vilket innebär att det rinner in i trädgårdar, garage 
och friggebodar. Bland andra ges förslag att bygga ett vattenmagasin, stenkista 
eller liknande i ett dike invid Fröhuset samt att byta ut dagvattenrören till en 
större dimension.   

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-15, § 32, att överlämna 
medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning.   

Tekniska nämnden har parallellt initierat ett eget ärende med förslag till 
åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan. Åtgärderna består 
både av ledningsomläggning och avstyrande av ytledes rinnande vatten.  

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-03-15, § 25, och beslutade då att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel 3,0 miljoner kr till Miljö 
och tekniks investeringsbudget för åtgärden under år 2017.     

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till 
att tekniska nämnden initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen och gatu- och parkchef Johanna Andersson 
föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-04-10 

Tn 2017-03-21, § 25, Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan  
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Kf 2017-03-15, § 32, Anmälan av medborgarförslag om åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan 

Medborgarförslag om åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan, inkommet den 28 februari 2017 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef 
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§ 50  

Svar på medborgarförslag om ändrad lutning på 
Apelsingatan 

Dnr 2017-000109  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till 
att tekniska nämnden initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommet den 7 mars 2017 föreslås att lutningen på 
Apelsingatan ska ändras för att förebygga översvämningar. 

Förslagsställarna anför att de under många år haft problem med 
översvämningar på sin fastighet och grannfastigheten och att de därför behöver 
hjälp med en annan lutning på Apelsingatan samt en avrinningsplats för vattnet.   

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-15, § 33, att överlämna 
medborgarförslaget till teknisk nämnd för beredning.  

Tekniska nämnden har parallellt initierat ett eget ärende med förslag till 
åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan. Åtgärderna består 
både av ledningsomläggning och avstyrande av ytledes rinnande vatten.  

Tekniska nämnden behandlade ärendet 2017-03-15, § 25, och beslutade då att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta medel 3,0 miljoner kr till Miljö 
och tekniks investeringsbudget för åtgärden under år 2017.     

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med hänvisning till 
att tekniska nämnden initierat ett eget ärende med förslag till åtgärder för att 
förebygga översvämningar på Apelsingatan.  

Förslagsställarna presenterar sitt medborgarförslag.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen och gatu- och parkchef Johanna Andersson 
föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-04-10 

Tn 2017-03-21, § 25, Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan  
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Kf 2017-03-15, § 33, Anmälan av medborgarförslag om ändrad lutning på 
Apelsingatan 

Medborgarförslag om ändrad lutning på Apelsingatan, inkommet den 7 mars 
2017 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Teknisk chef 
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§ 51  

Information om lokaliseringsstudie Svedala 
kommun 

Dnr 2017-000133  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Pehr Carlberg från Svedalahem presenterar lokaliseringsstudie avseende 
bostäder gjord för Svedala kommun. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen.  

Handlingar i ärendet 
Lokaliseringsstudie Svedala kommun, daterad 2017-03-01 
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§ 52  

Förslag om uthyrning av gamla brandstationen i 
Klågerup 

Dnr 2017-000124  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att gamla brandstationen i Klågerup hyrs ut under en begränsad period av två 
år,   

att lokalen hyrs ut till självkostnad, 

att hela lokalen, exkl. källaren, hyras ut till Lions Club i Bara och Byalaget i 
Klågerup som båda förbinder sig att möjliggöra för andra föreningar att få 
tillgång till lokalerna till självkostnad, 

att kommunen hyr ut i befintligt skick utan åtgärder vad gäller tillgänglighet, 
ventilation, ljud- och ljusåtaganden vilket innebär att användningen i lokalerna 
får anpassas därefter. Garanti för rumstemperatur om 20 grader lämnas inte, 

att avstående från besittningsskydd tecknas samt 

att föreningana efter godkännande av Miljö och teknik äger rätt utföra 
anpassningar och förbättringar i lokalen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Fyra ideella föreningar i Klågerup- BK Banér, Lions Club Bara, Bastuföreningen 
och Byalaget i Klågerup, har inkommit med en skrivelse till kultur- och 
fritidsnämnden om att disponera gamla brandstationen i Klågerup. Lokalens 
bottenplan, planeras att användas som ett föreningarnas hus och disponeras 
under en tid av två år. Bastuföreningen hyr idag lokal i källaren.  

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta 

att gamla brandstationen i Klågerup hyrs ut under en begränsad period av två 
år,   

att lokalen hyrs ut till självkostnad, 

att hela lokalen, exklusive källaren, hyrs ut till Lions Club i Bara och Byalaget i 
Klågerup som båda förbinder sig att möjliggöra för andra föreningar att få 
tillgång till lokalerna till självkostnad, 

att kommunen hyr ut i befintligt skick utan åtgärder vad gäller tillgänglighet, 
ventilation, brandsäkerhet, ljud och ljus-åtaganden vilket innebär att 
användningen i lokalerna får anpassas därefter. Garanti för rumstemperatur om 
20 grader lämnas inte, 

att avstående från besittningsskydd tecknas, samt 
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att föreningarna efter godkännande av Miljö och teknik äger rätt utföra 
anpassningar och förbättringar i lokalen. 

Lokalstrategen föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag, med 
undantag av att i fjärde attsatsen borttas ordet brandsäkerhet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrategen, daterad 2017-04-10 

KoF 2017-03-08, § 18, yttrande över förslag från fyra föreningar om upprustning 
av gamla brandstationen i Klågerup  

KoF 2017-02-08, § 7, Förslag om upprustning av gamla brandstationen i 
Klågerup   

Tjänsteskrivelse från fritidsenhetens samordnare, daterad 2017-02-27  

KoF 2016-04-06, § 28, Renovering av gamla brandstationen i Klågerup  

Skrivelse från föreningarna BK Banér, Lions Club Bara, Bastuföreningen och     

Byalaget 

      

      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Lokalstrateg 

Teknisk chef 
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§ 53  

Skötsel av tomt och mark i Svedala kommun, 
delrapport 

Dnr 2016-000297  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen och lägga den till handlingarna, samt 

att uppdra åt lokalstrategen att återkomma med slutrapport till tekniska 
nämnden till nämndsmötet i oktober 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
När Svedab bildades den 1 januari 2014 överfördes merparten av kommunens 
fastigheter till Svedab. Det saknas idag tydliga policys, rutiner, avtal med mera 
avseende skötsel av tomt och markytor vilket skapar problem för såväl 
beställare som utförare.  

Teknisk nämnd beslutade 2016-10-11, § 105, att tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att utreda ovanstående problem och frågeställningar och lämna förslag 
till lösningar. Arbetsgruppen består av representanter för miljö och teknik, 
utbildning, kultur och fritid samt ekonomienheten och lokalstrategen uppdrogs 
att vara sammankallande i arbetsgruppen. En delrapport har tagits fram med 
flera förslag till åtgärder. För slutrapport behövs totala kostnaden för skötsel 
utifrån en kvalitetsnivå, ett så kallat basutbud, tas fram. Detta arbete är inte 
slutfört. 

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta 

att notera informationen och lägga den till handlingarna, samt 

att uppdra åt lokalstrategen att återkomma med slutrapport till tekniska 
nämnden. 

Lokalstrategen föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag med 
förtydligande i andra attsatsen att slutrapporten görs till nämndsmötet i oktober 
2017.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrategen, daterad 2017-04-06 

Utredning skötsel tomt och mark- delrapport, daterad 2017-04-10 

Tn 2017-01-17, § 5, Information skötsel av tomt och mark i Svedala kommun 

Tn 2016-10-11, § 105, Skötsel av tomt och mark, Svedala kommun 
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Beslut skickas till 
Lokalstrateg 
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§ 54  

Information om upphandling förskola, Åkerbruket 

Dnr 2017-000129  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen om den kommande upphandlingen och 
förfrågningsunderlaget för densamme.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag åt tekniska nämnden att ta fram ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av en ny förskola på del av Svedala 
306:34 (Åkerbruket) i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Förfrågningsunderlaget ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Miljö och teknik är nu i slutfasen av framtagandet av förfrågningsunderlaget.  

Lokalstrateg Micael Holm föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
informationen om den kommande upphandlingen och förfrågningsunderlaget för 
densamme. 

Lokalstrategen föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 2017-04-06 

Un 2016-05-02, § 58, Beställning av ny förskola på Åkerbruket 

Ks 2016-12-19, § 282, Beställning av ny förskola på Åkerbruket 

      

      

Beslut skickas till 
Lokalstrateg 
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§ 55  

Tidigareläggning produktion av Åkerbruket  

Dnr 2017-000127  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att utöka VA-enhetens investerings-budget med 
3 miljoner kronor för att påbörja utbyggnad av Åkerbruket etapp 2 redan under 
år 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Utbygganden av nya exploateringsområdet Åkerbruket har visat sig bli en stor 
framgång med stor efterfrågan på de nya bostäderna inom området. 
Exploatören Kärnhem AB, en av tre exploatörer inom Åkerbruket etapp 1, har 
redan sålt alla sina bostäder och har framfört ett starkt önskemål till kommunen 
om att utbyggnad av Åkerbruket etapp 2 påbörjas så fort som möjligt under nu 
rådande högkonjunktur inom bostadsmarknaden. Exploatören Eksjöhus AB, 
som också har tilldelats kvartersmark inom Åkerbruket etapp 2, har framfört 
önskemål om att utbyggnaden påbörjas så fort som möjligt.  

För att tillmötesgå efterfrågan behöver de kommunala anläggningarna 
färdigställas under första halvåret 2018. VA-ledningarna är det som ska 
anläggas först och behöver då vara klara redan under 2017.  

Exploateringsenheten hade planerat för påbörjad utbyggnad av Åkerbruket 
etapp 2 under 2018, även detta tidigare än planerat, men är villig att 
efterkomma exploatörernas önskemål om påbörjad utbyggnad redan under 
2017 förutsatt att extra investeringsmedel tillförs VA-enhetens 
investeringsbudget för 2017. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen och projektchef Alf Rasmussen föreslår tekniska 
nämnden besluta  

att föreslå kommunfullmäktige att utöka VA-enhetens investerings-budget med 
3 miljoner kronor för att påbörja utbyggnad av Åkerbruket etapp 2 redan under 
år 2017.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chefen och projektchefen, daterad 2017-04-19 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

VA-chef 

Projektchef 
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§ 56  

Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering för 
Svedala kommun" 

Dnr 2016-000383  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till ”Föreskrifter om 
avfallshantering för Svedala kommun”, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande föreskrift ” Föreskrifter om 
avfallshantering för Svedala kommun” (Ffs 1:23), antagen 2016-04-13, 
upphävs.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 april 2017 startade en ny entreprenadperiod för renhållning. I denna 
entreprenad finns vissa förändringar jämfört med tidigare entreprenad. Den 1 
april tog också Sysav över avfallsverksamheten. Renhållningsföreskrifterna 
behöver alltså revideras för att stämma överens med förändringar i 
renhållningsentreprenaden och de förändringar som har skett inom 
verksamheten.  

Teknisk nämnd beslutade 2016-12-13 att ställa sig bakom förslag till 
”Föreskrifter om avfallshantering”, samt att ställa ut förslaget till föreskrifter om 
avfallshantering i enlighet med Miljöbalken 15 kap 15§.  

Förslaget till föreskrifter om avfallshantering ställdes ut under perioden 2016-
12-22 till och med 2017-01-26. Handlingarna fanns tillgängliga på 
www.svedala.se samt hos kundservice (Svedala kommunhus), Svedala 
bibliotek samt Bara bibliotek. Inga synpunkter inkom under denna 
utställningsperiod.  

Servicechef Annci Svensson föreslår tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till ”Föreskrifter om 
avfallshantering för Svedala kommun”, samt  

att föreslå kommunfullmäktige att nu gällande föreskrift ” Föreskrifter om 
avfallshantering för Svedala kommun” (Ffs 1:23), antagen 2016-04-13, 
upphävs.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechefen, daterad 2017-04-10 
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Förslag till föreskrifter om avfallshantering i Svedala kommun 

Tn 2016-12-13, § 134, Förslag till "Föreskrifter om avfallshantering" 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Servicechef 
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§ 57  

Utredning om skadade sopkärl i Svedala kommun 

Dnr 2017-000116  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattat av ordförande om 
tecknande av tilläggsavtal 2017-03-31,  

att godkänna informationen,  

att förbereda en stämningsansökan mot SUEZ rörande de skadade sopkärlen, 
samt 

att ge delegation till ordförande att vid behov inge stämningsansökan.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förberedelser inför byte av leverantör har det kommit till 
kommunens kännedom att det under pågående renhållningsentreprenad har 
uppstått skador på en omfattande andel av avfallskärlen i Svedala kommun. 
Skadorna består bland annat av sönderhackade ovankanter med påföljd att 
fästet för mellanvägg också är skadat, mellanväggar som är ur sin givna plats i 
botten på kärlen samt skador på de låsbara hjulen. Kommunen anser att 
skadorna är orsakade av den tömning av kärlen som utförts av SUEZ. 
Kommunen har inte tidigare haft kännedom om skadorna och de har inte heller 
anmälts av SUEZ vid något tillfälle. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta  

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut fattat av ordförande om 
tecknande av tilläggsavtal 2017-03-31,  

att godkänna informationen, samt  

att förbereda en stämningsansökan mot SUEZ rörande de skadade sopkärlen.    

Teknisk chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag, samt att 
lägga till en fjärde attsats lydande att ge delegation till ordförande att vid behov 
inge stämningsansökan.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-04-10 

Brev angående skadade sopkärl i Svedala kommun, daterat 2017-04-06 

Tilläggsavtal, daterat 2017-03-31 
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Krav avseende kärl, daterat 2017-03-30 

Angående er skrivelse daterad 2017-03-17, daterat 2017-03-24 

Vidhållande av krav avfallskärl Svedala kommun, daterat 2017-03-22 

Bestridande av krav avfallsbehållare Svedala kommun, daterat 2017-03-20 

Brev om skadade sopkärl i Svedala kommun, daterat 2017-03-17  

Avtal renhållning, daterat 2009-04-23 

Förfrågningsunderlag upphandling renhållning, daterat 2008-09-26 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 58  

Uppstartskostnader i samband med ny 
avfallshantering 

Dnr 2017-000118  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna uppstartskostnader om 1 031 tkr i samband med införande av nytt 
insamlingssystem och tjänstekoncession.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att SYSAV tar över ansvaret för avfallshanteringen i Svedala 
kommun och det startats upp en ny hantering med fyrfackskärl har det uppstått 
kostnader för information och hantering av frågor med mera. Detta har föranlett 
att SYSAV informerat kommunen om att dessa kostnader måste regleras innan 
SYSAV tar över ansvaret. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist förslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
uppstartskostnader om 1 098 tkr i samband med införande av nytt 
insamlingssystem och tjänstekoncession.  

Teknisk chef och controller Linus Åstradsson föredrar ärendet. Sedan 
tjänsteskrivelsen skrevs har uppstartskostnaderna reviderats till 1 031 tkr.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna 
uppstartskostnader om 1 031 tkr i samband med införande av nytt 
insamlingssystem och tjänstekoncession.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-04-05 

Bilaga 1, Exempel årsredovisning 2016 utifrån principer och ekonomi 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 59  

Upphandling avfallskärl 

Dnr 2016-000130  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avropa avfallskärl, insatser och lock från befintligt ramavtal med PWS Nordic 
AB till ett belopp om 403 088 kronor exklusive moms.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Under våren införs fyrfackssystemet avseende avfallshantering i Svedala 
kommun. Anslutningsgraden till fyrfackssystemet är högre än beräknat varför 
fler kärl behöver avropas. I avropet ingår 408 kärl och insatser, samt 40 lock. 
Ersättningen enligt ramavtal, daterat 2016-05-30, är 403 088 kronor exklusive 
moms.    

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta att avropa 
avfallskärl, insatser och lock från befintligt ramavtal med PWS Nordic AB till ett 
belopp om 403 088 kronor exklusive moms.  

Teknisk chef föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-04-10 

Förslag till avrop från ramavtal, daterat 2017-04-10 

Ramavtal, daterat 2016-05-30 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 60  

Information om upphandling posttjänster 

Dnr 2016-000384  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingsprocessen har dragit ut på tiden vilket gör att ärendet behöver 
flyttas fram till nämndsmötet 2017-05-16.  

Servicechef Annci Svensson föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen.     

Servicechefen föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechefen, daterad 2017-04-12 

      

      

Beslut skickas till 
Servicechef 
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§ 61  

Svar på motion om begränsning och utfasning av 
engångsartiklar med mera av traditionella 
plastprodukter   

Dnr 2016-000326  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till, att det 
bland annat av säkerhet för känsliga livsmedel, inte är möjligt att helt sluta 
använda engångsartiklar som är helt biologiskt nedbrytbara och komposterbara.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om begränsning och utfasning av 
engångsartiklar. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att Svedala 
kommun snarast ska sluta använda plastpåsar, engångsartiklar, muggar och 
bestick som icke är biologiskt nedbrytbart och komposterbara och att en plan 
för avveckling av fler plastprodukter som förekommer i kommunens 
verksamheter tas fram. 

Intentionen med motionen är god och serviceenheten strävar redan idag efter 
minsta möjliga användande av plast och engångsartiklar. Men att helt utesluta 
plast är svårt. Plast används idag endast i vissa situationer och ur 
säkerhetsskäl för att täcka känsliga livsmedel. Vad gäller engångsartiklar är 
detta också till stor del borttaget. Det finns för måltidsverksamhetens räkning i 
viss utsträckning engångsartiklar kvar om något skulle hända, till exempel vid 
elavbrott.  

Servicechef Annci Svensson föreslår tekniska nämnden besluta  

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till, att det 
bland annat av säkerhet för känsliga livsmedel, inte är möjligt att helt sluta 
använda engångsartiklar som är helt biologiskt nedbrytbara och komposterbara.  

Servicechefen föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechefen, daterad 2017-04-12 

Kf § 132 Anmälan om motion om begränsning och utfasning av engångsartiklar 
med mera av traditionella plastprodukter 

Motion från Socialdemokraterna, daterad 2016-10-10 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Servicechef 
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§ 62  

Information om investeringsplan 2018-2020 för 
teknisk nämnd 

Dnr 2017-000111  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt 

att återkomma till ärendet vid nämndsmötet i maj för yttrande.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet att ta fram en investeringsplan för teknisk nämnd för perioden 2018-
2020 pågår. Avsikten är att planen beslutas av tekniska nämnden vid sitt 
sammanträde i maj. Vid aprilmötet informeras tekniska nämnden hur arbetet 
fortlöper.  

Kommunstyrelsen behandlar preliminära budgetramar 2018-2020 vid sitt 
sammanträde 29 maj. Innan dess behandlas ärendet av budgetberedningen 3 
maj.    

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen. 

Teknisk chef och enhetscheferna föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna informationen, samt 

att återkomma till ärendet vid nämndsmötet i maj för yttrande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-04-10 

Förslag till investeringsplan 2018-2020, daterat 2017-04-10 

Beskrivande text till investeringsplan 2018-2020, daterad 2017-04-10 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 63  

Utseende av sakkunniga vid tecknande av nya 
avtal om jordbruksarrenden samt information om 
kommunens jordbruksarrenden 

Dnr 2017-000126  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Daniel Forsberg (MP) och Per Belander (C) som sakkunniga vid 
översyn av avgifterna för kommunens jordbruksarrenden, 

att godkänna lämnad information om kommunens jordbruksarrenden, samt 

att uppdra åt miljö och teknik att säga upp samtliga ettårsarrenden för 
upphörande till 2019-03-13 inför ny arrendeperiod från och med 2019-03-14.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik önskar att två personer utses till sakkunniga i jordbruksarrende-
frågor vid översyn av kommunens jordbruksarrendeavgifter för att vara biträde 
till exploateringssamordnaren. Teknisk nämnd är enligt gällande reglemente 
ansvarig för kommunens jordbruksarrenden.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att utse Daniel Forsberg (MP) och Per Belander (C) som sakkunniga vid 
översyn av avgifterna för kommunens jordbruksarrenden, 

att godkänna lämnad information om kommunens jordbruksarrenden, samt 

att uppdra åt miljö och teknik att säga upp samtliga ettårsarrenden för 
upphörande till 2019-03-13 inför ny arrendeperiod från och med 2019-03-14.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef och exploateringssamordnaren, daterad 
2017-04-04 

Bilaga- Tabell över kommunens jordbruksarrenden 

Bilaga- Kartor över kommunens jordbruksarrenden tillika markreserv 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Exploateringssamordnare 
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§ 64  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000011  

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 sammanställning med fattade delegationsbeslut 
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§ 65  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000023  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden  

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige: 

Kf 2017-03-15, § 35, Förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Svedala 
kommun 

Kf 2017-03-15, § 38, Reviderat arkivreglemente för Svedala kommun 

Kf 2017-03-15, § 39, Svar på motion om översyn av övergångsställen 

Kf 2017-03-15, § 41, Granskning av verkställighet av beslut 

Ks 2017-03-27, § 70, Hemställa kommunstyrelsen att klargöra om VA-planen 
kommer att uppdateras 

Ks 2017-03-27, § 73, Övergång till miljövänlig ogräsbekämpning 

Ks 2017-03-27, § 74, Klågerupsinitiativet 

 

Övrigt: 

Statusrapport Länsstyrelsens LAV-projekt 

Sydvatten- information om dricksvattensituationen 2017 

Inbjudan till föreningsstämma 

Trafiksäkerhetsgruppen- minnesanteckningar 2017-03-01 

Minnesanteckningar infrastrukturgruppsmöte nr 56 Bara Centrum 

Dom i mål ansökan om omprövning av Aggarps dikningsföretag av år 1946 
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§ 66  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000130  

      

      

Inga nya frågor anmäls.  

      

      

      

 

 

 


