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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 7 november 2017 kl 17:00-20:00, ajournerat 18:00-
18:15, 19:40-19:45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sverker Nordgren 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik, 2017-11-14  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 157-175 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-11-07 

Anslaget sätts upp 2017-11-15 Anslaget till och med 2017-12-08 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Daniel Forsberg (MP) 
Lars Dahmström (SD) 

Tjänstgörande ersättare 

Christer Jönsson (S) för Björn Jönsson (S) 
Alf Persson (S) för Anders Gsaxner (S) 
 
 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
Per Belander (C) 
Gustaf Törnqvist (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef §§ 157-161 
Annci Svensson, service- och avfallschef §§ 159-162, 164 
Bertil Rantoft, personalföreträdare 
 

 

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: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 157 
Information om upphandling VA-utbyggnad Västra Kärrstorp .............................. 4 

§ 158 
Information om höjning av anläggningstaxa för vatten och avlopp....................... 5 

§ 159 
Ställningstagande om förutsättningar för Aggarps 8:s anslutning till 
dagvattenverksamhetsområde ............................................................................ 6 

§ 160 
Reglering av Börringesjön ................................................................................... 7 

§ 161 
Justering budget 2017 av reinvesterings- och investeringsprojekt för 
vatten- och avloppsverksamheten ....................................................................... 8 

§ 162 
Flyttning av återvinningsstation i Klågerup .......................................................... 9 

§ 163 
Information om extratjänster, gatu- och parkenheten ........................................ 10 

§ 164 
Information om extratjänster, serviceenheten .................................................... 11 

§ 165 
Verksamhetsmål för arbetsmiljöarbetet i teknisk nämnd 2017-2018 .................. 12 

§ 166 
Förslag till informationshanteringsplan för teknisk nämnd ................................. 14 

§ 167 
Sammanträdestider teknisk nämnd 2018 .......................................................... 15 

§ 168 
Information upphandling förskola, Åkerbruket ................................................... 16 

§ 169 
Förslag till reviderad delegationsförteckning för teknisk nämnd ......................... 17 

§ 170 
Samarbete om energirådgivning i 4-YES-kommunerna ..................................... 18 

§ 171 
Upphandling av fysisk el ................................................................................... 19 

§ 172 
Samråd för förslag till detaljplan, Värby 40:1 "Soläng" ....................................... 20 

§ 173 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 21 

§ 174 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 22 

§ 175 
Nya frågor anmäls ............................................................................................. 23 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157  

Information om upphandling VA-utbyggnad 
Västra Kärrstorp 

Dnr 2017-000247  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att notera informationen, samt 

att uppdra åt ordförande att slutligt besluta om extraledningen ska utgöra en 
option i upphandlingen eller inte.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I linje med VA-planen är det beslutat att bygga ut spillvatten och vatten till 
Västra Kärrstorp. Utbyggnaden görs till 27 fastigheter. Vid dimensionering av 
spillvattensystemet räknas in för ytterligare 15 hushåll efter att ansökningar 
kommit in från fastigheter utanför verksamhetsområdet. Utbyggnaden planeras 
vara klar till sommaren 2018. Upphandling av anläggningsprojektet pågår. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-10-27 

Förfrågningsunderlag VA-utbyggnad Västra Kärrstorp 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 

Teknisk chef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158  

Information om höjning av anläggningstaxa för 
vatten och avlopp 

Dnr 2017-000272  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen och lägga den till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för anläggningsavgiften för vatten och avlopp antogs 2014. Avgifterna 
har inte höjts sedan dess. Anläggningsavgiften ska över period finansiera 
kostnaderna för utökning av verksamhetsområden och ledningsnätsutbyggnad. 
Kontroll har skett och visat att anläggningsavgifterna under perioden 2014-2017 
inte har täckt kostnaderna. Därför har en beräkning för perioden 2018-2021 
gjorts.  VA-chefen informerar om behovet av förändring av anläggningsavgiften 
och hur kommunens avgift står sig i förhållanden till andra kommuner i 
närområdet.       

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-10-30 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 159  

Ställningstagande om förutsättningar för Aggarps 
8:s anslutning till dagvattenverksamhetsområde 

Dnr 2017-000289  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har beslutat att ompröva dikningsföretaget Aggarp 8 1944 inför att 
även området FSI etapp 2 ska detaljplaneläggas. Inom detaljplanelagt område 
ska kommunen ha verksamhetsområde för dagvatten. Husgruppen Aggarp 8 är 
anslutet till en del av dikningsföretaget som skulle bli en rest av diknings-
företaget inne i övrigt verksamhetsområde.  

VA-enheten föreslår därför att kommunen inrättar verksamhetsområde för 
husgruppen Aggarp 8 med hänvisning till att husgruppen numera ingår i ett 
större sammanhang och att dikningsföretaget omprövas.    

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-10-18 

Kartbilaga Aggarp 8 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160  

Reglering av Börringesjön 

Dnr 2016-000342  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2016-11-08, §118, att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda vad ett övertagande av tillståndet till reglering av Börringesjön skulle 
kunna innebära hydrauliskt, ekonomiskt och juridiskt, samt att inleda 
förhandlingar med Nordic Sugar. 

Förvaltningen fann i en förstudie att det kan finnas dämpningseffekter av 
intresse för samhällsutbyggnaden i Svedala. Därför beställdes en fördjupad 
analys där en modell över sjön och Sege å fram till Svedala togs fram och olika 
typer av fasta dämmen beräknades.  Effekten är inte så stor som i första 
studien, bland annat på grund av att hänsyn har tagit till nedströms sjöns 
tillrinning, men får ändå fortsatt anses intressant för den fortsatta utvecklingen 
av Svedala.  

Nästa steg är att utreda vad en aktiv prognosbaserad reglering skulle ge samt 
mer detaljerat skissa på den juridiska processens kostnader och arbetsinsatser. 
Detta planeras vara klart i december månad.  

Ett förslag på samarbetsavtal kommer att tas fram av Svedala kommun och 
skickas över till motparten Nordic Sugar. Tekniska nämnden bör godkänna 
inriktningen på samarbetsavtalet.  

VA-chef Anne-Marie Pedersen och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-10-26 

PM från SMHI om fördjupad analys av dämpning i Börringesjön 

           

 

Beslut skickas till 

VA-chef 

Teknisk chef   
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161  

Justering budget 2017 av reinvesterings- och 
investeringsprojekt för vatten- och 
avloppsverksamheten 

Dnr 2017-000300  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att omfördela VA-
enhetens investeringsbudget 2017 genom 

att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I 847 Pump- och 
tryckstegringsstationer med 800 tkr till totalt 7200 tkr, 

att öka budgeten för reinvesteringsprojektet I861 Renovering av vattenledningar 
med 400 tkr till 2400 tkr, 

att minska budgeten för investeringsprojektet I811 Säkerhet på 
vattenanläggningar med 800 tkr till 200 tkr, samt 

att minska reinvesteringsprojektet I866 Byggnader VA 400 tkr till 1100 tkr.  

      

Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten föreslår en omfördelning av 1, 2 mkr inom VA-enhetens 
investeringsram för 2017. Omfördelningen är till följd av fördyrade 
reinvesteringsprojekt på pumpstationer och vattenledningar i samband med 
utbyggnadsprojekt. 

Omfördelningen innebär att medel för säkerhetsarbetet på vattenanläggningar 
med bland annat vattenkiosk uteblir och att projektet får tas upp i budget 2019, 
samt att omläggning av taket på vattenverket får skjutas till 2018.       

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-10-25 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

VA-chef 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162  

Flyttning av återvinningsstation i Klågerup 

Dnr 2017-000275  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att fortsätta den påbörjade studien kring antalet återvinningsstationer i Svedala 
kommun och deras placering under 2018 och att uppdra åt avfallschefen att 
återkomma med rapport och förslag till åtgärder senast december 2018, samt 

att delge Klågerupsinitiativet beslutet och lyssna av deras vilja i var man finner 
det lämpligast att placera återvinningstation nummer två, om behov av två 
återvinningsstationer i Klågerup konstateras.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Klågerup har två återvinningsstationer. Placeringen av återvinningsstationen vid 
Bangårdsvägen i Klågerup är föremål för många synpunkter. Studie har 
påbörjats för Svedala kommun kring hur många återvinningsstationer som är 
relevanta att ha och hur återvinningsstationerna kan placeras i kommunen.  

Avfallschef Annci Svensson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från avfallschef daterad 2017-11-03 

      

      

Beslut skickas till 
Klågerupsinitiativet genom stadsarkitekten 

Avfallschef 

 



 

 

10(23) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163  

Information om extratjänster, gatu- och 
parkenheten 

Dnr 2017-000291  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
På central samverkan (CESAM) 2017-05-11 beslutades att respektive 
samverkan på verksamhetsnivå (VESAM) skulle ta upp hur extratjänster 
(bidragsanställningar) ska behandlas inom verksamhetsområdet.  

Arbetstagarorganisationerna har vid verksamhetssamverkan för Miljö och teknik 
ställt sig bakom arbetsgivarens förslag om att anställa fem extratjänster inom 
gatu- och parkenheten. 

Extratjänster innebär: 

- Extratjänster är en möjlighet att få en extra resurs på arbetsplatsen som inte 
ersätter ordinarie personal.  

- Möjlighet inom kommunala och statliga myndigheter under förutsättning att 
arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor 
eller tjänster på en marknad. 

- Anställning 1 år, kan även beviljas för kortare period. Kan i vissa fall förlängas 
efter 1 år under nuvarande regelverk.  

- Förenklat sagt så kan man anställa vissa långtidsarbetslösa samt nyanlända 
(haft uppehållstillstånd i upp till 3 år) med extratjänst.  

- Subvention 1213 kr/dag plus handledarstöd 150 kr/dag första 3 månaderna, 
därefter 115 kr per arbetsdag.  

- Regleras av BEA-avtalet vilket bland annat innebär 14 dagars ömsesidig 
uppsägningstid.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om förslag till extratjänster inom gatu- och parkenheten             

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 
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§ 164  

Information om extratjänster, serviceenheten 

Dnr 2017-000292  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
På central samverkan (CESAM) 2017-05-11 beslutades att respektive 
samverkan på verksamhetsnivå (VESAM) skulle ta upp hur extratjänster 
(bidragsanställningar) ska behandlas inom verksamhetsområdet.  

Arbetstagarorganisationerna har vid verksamhetssamverkan för Miljö och teknik 
ställt sig bakom arbetsgivarens förslag att anställa fyra extratjänster inom 
måltidsservice 

Extratjänster innebär: 

- Extratjänster är en möjlighet att få en extra resurs på arbetsplatsen som inte 
ersätter ordinarie personal.  

- Möjlighet inom kommunala och statliga myndigheter under förutsättning att 
arbetsuppgifterna inte bedrivs inom verksamhet som går ut på att erbjuda varor 
eller tjänster på en marknad. 

- Anställning 1 år, kan även beviljas för kortare period. Kan i vissa fall förlängas 
efter 1 år under nuvarande regelverk.  

- Förenklat sagt så kan man anställa vissa långtidsarbetslösa samt nyanlända 
(haft uppehållstillstånd i upp till 3 år) med extratjänst.  

- Subvention 1213 kr/dag plus handledarstöd 150 kr/dag första 3 månaderna, 
därefter 115 kr per arbetsdag.  

- Regleras av BEA-avtalet vilket bland annat innebär 14 dagars ömsesidig 
uppsägningstid.  

Servicechef Annci Svensson och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om förslag till extratjänster inom måltidsservice, serviceenheten 

             

Beslut skickas till 
Servicechef 
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§ 165  

Verksamhetsmål för arbetsmiljöarbetet i teknisk 
nämnd 2017-2018 

Dnr 2017-000273  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att under punkt 3, rubrik Aktivitet: anta ny formulering vad gäller meningen: 

”Varje enhet ska avsätta viss procent av arbetstiden till kompetensutveckling, 
tidsaspekten planeras i förhållande till verksamhetens behov.” 

till att 

”Varje enhet ansvarar och planerar för kompetensutvecklande insatser, 
tidsaspekten planeras i förhållande till verksamhetens och medarbetarens 
behov.” 

att i övrigt anta de övergripande verksamhetsmålen för arbetsmiljöarbetet 2017-
2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2017-05-17, § 80, en arbetsmiljöpolicy för Svedala 
kommun. I tillhörande bilaga 1 finns framtagna övergripande verksamhetsmål 
för arbetsmiljöarbetet 2017-2018. De kan antas i sin helhet av respektive 
nämnd, alternativt anpassas till verksamhetens förutsättningar och behov.  

Antagna mål och därtill kopplade aktiviteter ska därefter införas i 
samverkanssystemet så att arbetsgivare och fack gemensamt kan verka för att 
aktiviteterna genomförs och målen uppnås.  

Måluppfyllelse och resultat ska följas upp av respektive nämnd i takt med att 
aktiviteterna genomförs samt rapporteras till kommunstyrelsens personalutskott 
årligen i samband med årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete på 
kommunövergripande nivå. Respektive samverkan på verksamhetsnivå ska 
följa upp sitt resultat och måluppfyllelsen för kommunen som helhet ska 
presenteras på central samverkan i takt med att aktiviteterna har genomförts. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef och nämndsekreterare daterad 2017-10-23 

Kf 2017-05-17, § 80, Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun 

Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun  
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Ny information från HR-enheten om tider för aktiviteter daterad 2017-09-26 

      

      

Beslut skickas till 
Personalutskottet 

Teknisk chef 
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§ 166  

Förslag till informationshanteringsplan för teknisk 
nämnd 

Dnr 2017-000238  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslaget till informationshanteringsplan för tekniska nämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens förslag till informationshanteringsplan gäller för de 
verksamheter som tekniska nämnden svarar för.  

Handlingarna redovisas enligt en samlad modell där man inte i detalj återger 
varje individuell handlingstyp (om inte regelverket kräver det). Handlingar som 
ska bevaras arkiveras i kommunarkivet, som lyder under kommunstyrelsen som 
är Svedala kommuns arkivmyndighet.  

För att informationshanteringsplanen ska fortsätta att vara relevant måste den 
ses över och revideras i takt med att kommunens verksamheter utvecklas.  

Informationshanteringsplanen avser handlingar som är original 
(huvudexemplar), och arkiveringsansvaret ligger hos den funktion/det 
ansvarsområde som framställt eller mottagit originalhandlingen.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till informationshanteringsplan för tekniska nämnden 

 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 167  

Sammanträdestider teknisk nämnd 2018 

Dnr 2017-000288  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att hålla sammanträden under 2018 kl 17:00 följande tisdagar: 

23 januari 

20 februari 

20 mars 

24 april 

22 maj 

12 juni 

21 augusti 

18 september 

23 oktober 

20 november 

11 december 

      

Sammanfattning av ärendet 
De föreslagna mötestiderna är framförallt anpassade efter kommunstyrelsens 
och kommunfullmäktiges agendor. Antalet möten är detsamma som under 
2017, det vill säga elva stycken.  

Nämndsekreterare Alexandra Pamp föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad 2017-10-25 

      

      

 

 
 

 



 

 

16(23) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-11-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168  

Information upphandling förskola, Åkerbruket 

Dnr 2017-000129  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I Svedala tätort har den ökade inflyttningen skapat ett behov av en förskola på 
Åkerbruket. Förskolan ska vara inflyttningsklar 2019-12-01. Förskolan ska bestå 
av sju avdelningar för upp till 140 barn och omkring 30 personal.  

Upphandling har skett enligt lagen om offentlig upphandling och 
upphandlingskriterierna är årshyra och bedömning av anbudslämnarens 
förmåga att uppföra och förvalta en förskola.  

Upphandlingen innefattar att hyresvärd förvärvar mark som ägs av kommunen 
och som är detaljplanelagd för förskola. Eftersom inget förmånligt/lämpligt 
anbud inkommit föreslår teknisk chef att upphandlingen övergår i en förhandlad 
upphandling. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-30, § 227, att med anledning av att inga 
lämpliga anbud har kommit in vid upphandlingen av förhyrning av förskola i 
Svedala kommun (Åkerbruket), övergå i förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering, samt att inga väsentliga villkor i upphandlingsdokumenten får 
ändras.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

      

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 169  

Förslag till reviderad delegationsförteckning för 
teknisk nämnd 

Dnr 2017-000237  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslaget till reviderad delegationsförteckning för tekniska nämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i oktober 2017 att anta en reviderad 
delegationsförteckning att gälla från 2017-11-01. Efter detta har 
förtydliganden/ändringar behövts göra varför delegationsförteckningen åter 
behöver antas av tekniska nämnden.    

I förslaget till reviderad delegationsförteckning finns bland annat följande 
ändringar: 

- förtydliganden avseende titlarna av områdes- och enhetschef 

- grävtillstånd har lagts till.   

Teknisk chef Fredrik Löfqvist och nämndsekreterare Alexandra Pamp föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare daterad 2017-10-31 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för tekniska nämnden, 2017-10-31  

Gällande delegationsförteckning för tekniska nämnden, antagen 2017-10-10 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 170  

Samarbete om energirådgivning i 4-YES-
kommunerna 

Dnr 2017-000293  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att endast förlänga det befintliga avtalet till 2018-12-31 för att därefter upphöra, 
samt 

att uppdra till förvaltningen att utreda om det behövs denna typ av funktion i 
kommunen och eventuellt föreslå alternativa sätt att lösa 
energirådgivarfunktionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga kommuner inom 4-YES är inte intresserade av att förlänga avtalet 
med Lomma kommun om energirådgivning. Detta innebär att avtalet förslagsvis 
endast förlängs ytterligare ett år och att det sen upphör. 

En studie behöver göras för hur denna funktion ska fungera framöver. Det finns 
i nuläget olika möjligheter som kommer att behöva utredas ytterligare under 
början av nästa år.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 2017-10-25 

Avtal samarbete om kommunal energi- och klimatrådgivning 2015-2017 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 171  

Upphandling av fysisk el 

Dnr 2017-000303  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att genomföra en gemensam upphandling med Svedalahem och Svedab, samt 

att godkänna inriktningen i förfrågningsunderlaget.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun, Svedab och Svedalahem har tidigare samordnat 
upphandlingen av energiförsörjning för samtliga parters fastigheter i en 
upphandling. 

Förslagsvis genomförs en ny energiupphandling gemensamt med Svedab och 
Svedalahem då det finns synergieffekter av ett sådant förfarande. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 2017-10-25 

Förslag till ” Förfrågningsunderlag fysisk el” framtaget av Svedab 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 172  

Samråd för förslag till detaljplan, Värby 40:1 
"Soläng" 

Dnr 2017-000304  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå bygg- och miljönämnden 

att huvudmannaskapet för allmän platsmark i detaljplan Värby 40:1, Soläng, 
ändras så att det blir kommunalt istället för enskilt, samt 

att området ges koppling för såväl eventuell bil- och gång- och cykeltrafik i båda 
reservat i nordväst respektive i sydost till eventuella framtida 
exploateringsområden, samt att de görs tillräckligt stora och har rätt 
planbeteckning.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandling finns framtaget för ny detaljplan på fastigheten Värby 40:1, 
Soläng. I samrådshandlingen har man föreslaget att allmänna platser ska ha ett 
enskilt huvudmannaskap.  

Det har under pågående planarbete skett förhandlingar med Malmö stad som 
resulterat i att Svedala kommun kommer att köpa mark öster och väster om nu 
aktuell detaljplan. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från exploateringssamordnare och teknisk chef daterad 2017-
11-03 

Underrättelse om samråd för förslag till detaljplan, Värby 40:1 "Soläng" 

      

      

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 

Teknisk chef 

Exploateringssamordnare 
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§ 173  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000017  

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.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med fattade delegationsbeslut 
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§ 174  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000029  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

      

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 

Kf 2017-09-13, § 116, Förslag till VA-avtal Torup 

Kf 2017-10-18, § 130, Svar på medborgarförslag om återställande av asfalterad 
gångväg och underhåll av rabatter mellan Sandgrens väg och Storskiftesvägen 

Kf 2017-10-18, § 131, Svedala kommuns delårsrapport per den 31 augusti 
2017 med prognos 

Kf 2017-10-18, § 134, Åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan 

Kf 2017-10-18, § 136, Fördelning av tomter till tomtkön inom 
exploateringsområden 

Kf 2017-10-18, § 143, Svar på motion om cykelväg till Malmö 

Ks 2017-10-02, § 201, Behov av ny förskola i Klågerup 

 

Övrigt:  

Un 2017-10-09, § 92, Om- och tillbyggnad av Naverlönnskolan till 4-9-skola 

Skrivelse om val till Avfall Sveriges styrelse och revision 
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§ 175  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000290  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  

      

      

      

 

 

 


