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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-10-10  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 10 oktober 2017 kl 17:00-17:30, 17:50-20:50, 
ajournerat 18:10-18:25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Erik Stoy 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 134-137, 
140-156 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Erik Stoy  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2017-10-10 

Anslaget sätts upp 2017-10-13 Anslaget till och med 2017-11-07 

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 §§ 134-137, 140-147, 148 exklusive beslut, 149-156  
Sverker Nordgren (M) 
Daniel Forsberg (MP) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Christer Jönsson (S) för Anders Gsaxner (S) 
Henrik Corneliussen (SD) för Lars Dahmström (SD) 
Alf Persson (S) för Björn Jönsson (S) § 148 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP) 
Per Belander (C) 
Alf Persson (S) 
Gustaf Törnqvist (V) §§ 140-156 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 136-137 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 134-137, 140-141 
Marie Mogensen, måltidschef §§ 134-137, 140-144 
Linus Åstradsson, controller §§ 134-136 
Anne-Marie Pedersen, VA-chef §§ 142-152 
Micael Holm, lokalstrateg §§ 142-149 
Tommy Håkansson, samordnare §§ 142-148 
Bertil Rantoft, personalföreträdare  
Allmänhet, §§ 134-135 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 134 
Förändring av dagordning ................................................................................... 5 

§ 135 
Svar på medborgarförslag om ny växtlighet i rondellen i Bara, 
Svedala kommun ................................................................................................ 6 

§ 136 
Svar på Idé Svedala- förslag om farthinder på Börringe kyrkoväg ....................... 7 

§ 137 
Ekonomisk uppföljning 2017-08-30 för teknisk nämnd ........................................ 8 

§ 138 
Upphandling cirkulationsplats Aggarpsvägen/Södra infarten ............................... 9 

§ 139 
Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren 
2018-2020 i Skåne län ...................................................................................... 10 

§ 140 
Förslag till ändrad hastighet i Klågerup ............................................................. 11 

§ 141 
Inriktning på befintliga och nya skötselöverenskommelser på allmän 
platsmark .......................................................................................................... 12 

§ 142 
Redovisning av handlingsplan avseende heltid som norm för teknisk 
nämnd ............................................................................................................... 13 

§ 143 
Information om önskemål om flytt av återvinningsstation i Klågerup .................. 15 

§ 144 
Information om skadade sopkärl i Svedala kommun ......................................... 16 

§ 145 
Delredovisning av utredning om skötsel av tomt och mark i Svedala 
kommun ............................................................................................................ 18 

§ 146 
Utredning av om- och tillbyggnad av Naverlönnskolan till 4-9-skola .................. 19 

§ 147 
Skrivelse med önskemål om rivning av byggnad vid Joakim Becks 
gata/Värbyvägen ............................................................................................... 21 

§ 148 
Förberedelse för försäljning av Tejarp 9:8 samt visst underhåll av 
byggnaderna ..................................................................................................... 22 

§ 149 
Svar på motion om att verka för att gynna solen som energikälla till 
kommunens bostads- och fastighetsbestånd .................................................... 24 

§ 150 
Förslag till plan för pump- och tryckstegringsstationer ....................................... 26 

§ 151 
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Förslag till höjning av brukningstaxa för vatten och avlopp ................................ 27 

§ 152 
Förslag till inrättande av verksamhetsområde Västra Kärrstorp ........................ 28 

§ 153 
Förslag till reviderad delegationsförteckning för teknisk nämnd ......................... 29 

§ 154 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 31 

§ 155 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 32 

§ 156 
Nya frågor anmäls ............................................................................................. 33 
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§ 134  

Förändring av dagordning 

Dnr 3165  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 21 Förslag till informationshanteringsplan för 
teknisk nämnd utgår och att ärende 6 Ansökan om statlig medfinansiering till 
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- 
och gatunätet åren 2018-2020 i Skåne län läggs till.  
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§ 135  

Svar på medborgarförslag om ny växtlighet i 
rondellen i Bara, Svedala kommun 

Dnr 2017-000181  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, samt  

att tekniska nämnden ges i uppdrag att fortsätta samverka med PGA och ta 
fram en förbättrad utformning av rondellen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommit maj 2017 föreslås att det ska planteras ny 
växtlighet i rondellen i Bara. Förslagsställaren ger rondellerna i Trelleborg, 
Marknadstorget och Hyltarpsvägen i Svedala som exempel på rondeller som 
bör efterliknas. 

Under sommaren har gatu- och parkenheten haft kontakt med PGA som är 
positiva till ett samarbete för att utveckla rondellen. Förslag om utformning 
håller på att tas fram och kostnadsberäknas av gatu- och parkenheten i samråd 
med PGA. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef daterad 2017-09-18 

Protokollsutdrag Kf § 70 2017-05-17 Anmälan av medborgarförslag om ny 
växtlighet i rondellen i Bara, Svedala kommun  

Medborgarförslag daterat 2017-05-16 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Gatu- och parkchef 
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§ 136  

Svar på Idé Svedala- förslag om farthinder på 
Börringe kyrkoväg 

Dnr 2017-000211  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ställa sig positiva till förslagsställarens skrivelse och att skicka skrivelsen om 
önskemål om farthinder på Börringe kyrkoväg till Trafikverket, som är 
väghållare för vägen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till Idé Svedala har inkommit gällande problematiken kring 
genomfartstrafik i Börringe kyrkby. I förslaget beskrivs önskemål om att sätta ut 
farthinder på ett flertal ställen längs med Börringe kyrkoväg samt vid kyrkan.  

Under de 90 dagar förslaget varit publicerat på www.svedala.se har förslaget 
samlat 68 ja-röster samt 1 nej-röst.   

Svedala kommun har inga synpunkter kring byggnation av gupp så länge 
snöröjning kan ske i samma omfattning som idag och det inte hindrar 
utryckningstrafik. Likaså har Svedala kommun ingen synpunkt kring en 
eventuell avstängning av vägen i öster. Utanför tätbebyggt område är det inte 
upp till kommunen att besluta om åtgärder eller hastigheter då kommunen inte 
är väghållare.  

Förslagsställaren presenterar sitt ärende. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef daterad 2017-09-18 

Idé Svedala- förslag om farthinder på Börringe kyrkoväg daterat 2017-07-11 

      

      

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Trafikverket 

Gatu- och parkchef 
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§ 137  

Ekonomisk uppföljning 2017-08-30 för teknisk 
nämnd 

Dnr 2017-000148  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten januari-augusti 2017 för tekniska nämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linus Åstradsson och teknisk chef Fredrik Löfqvist redovisar teknisk 
nämnds delårsrapport för januari till augusti 2017.  

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport januari-augusti 2017 för teknisk nämnd 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Controller 

Teknisk chef 
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§ 140  

Förslag till ändrad hastighet i Klågerup 

Dnr 2017-000279  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ändra hastigheten till 40 km/h på Malmövägen i Klågerup inom tätbebyggt 
område, samt  

att skicka förslag om ny hastighet på remiss till Trafikverket.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Under sista tiden har många synpunkter gällande hastigheten kommit in till 
gatu- och parkenheten gällande hastigheten genom Klågerup utmed 
Malmövägen. Den är idag satt till 60 km/h. Vid Klågerupsinitiativets 
medborgarmöte kom många åsikter om just denna fråga. Att korsa vägen känns 
otryggt då även sikten är skymd på delar av sträckan samt att det är en stor 
korsningspunkt som delar av samhället i norr respektive söder om ”stora 
vägen”. Med anledning av detta föreslås en sänkning av hastigheten.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef daterad 2017-09-26 

      

      

Beslut skickas till 
Trafikverket 

Gatu- och parkchef 
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§ 141  

Inriktning på befintliga och nya 
skötselöverenskommelser på allmän platsmark  

Dnr 2017-000280  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen, samt 

att uppdra till förvaltningen att återkomma i ärendet med förslag till ny 
skötselöverenskommelse.  

      

Sammanfattning av ärendet 
En skötselöverenskommelse är en skriftlig överenskommelse mellan Svedala 
kommuns parkenhet och privatpersoner, men även i vissa fall juridiska 
personer, om övertagande av skötsel av allmän platsmark mot nyttjande av 
marken i trädgårdssyfte. Detta är ett sätt att hantera svårskötta ytor intill 
tomtgränser där önskemål om en högre skötselnivå eller en annan typ av 
innehåll efterfrågas, men där medel eller intention för detta inte finns från 
kommunens sida. 

Utformningen av skötselöverenskommelser behöver ses över. Detta för att 
tydliggöra syftet och vad som är lagligt och lämpligt avseende omfattning och 
innehåll av skötselöverenskommelser.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef daterad 2017-10-05 

Exempel på skötselöverenskommelse 

Karta, daterad 2017-10-05 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef  

Gatu- och parkchef 
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§ 142  

Redovisning av handlingsplan avseende heltid 
som norm för teknisk nämnd 

Dnr 2017-000165  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen, samt  

att översända tekniska nämndens handlingsplan för heltid som norm till 
personalutskottet för framtagande av den kommunövergripande 
handlingsplanen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens 
om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska 
planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår 
av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16).  

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och 
att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. 
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen 
försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas 
attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.  

SKL och Kommunal är överens om tre mål:  

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid. 

2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 

3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika 
anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete. 

Handlingsplan för Svedala kommun som helhet ska finnas på plats 31 
december 2017.  

Inom teknisk nämnd finns deltidstjänster inom serviceenheten. Måltidschef 
Marie Mogensen redovisar handlingsplanen avseende heltid som norm för 
teknisk nämnd.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från servicechef daterad 2017-09-18 

Handlingsplan avseende heltid som norm för teknisk nämnd daterad 2017-10-
03 
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Beslut skickas till 
Personalutskottet 

Teknisk chef 

Servicechef 
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§ 143  

Information om önskemål om flytt av 
återvinningsstation i Klågerup 

Dnr 2017-000275  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen och lägga den till handlingarna, samt 

att uppdra åt avfallschefen att återkomma med förslag till åtgärder senast 
december 2017.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Den nya återvinningsstationen vid Bangårdsvägen i Klågerup är föremål för 
synpunkter från medborgare. Återvinningsstationen är placerad nära väg och 
vägkorsning vilket gör att den upplevs som en trafikfara. Lastbilar håller på 
vägen vid tömning. 

Studie kring hur många återvinningsstationer som behövs i Svedala kommun 
med tanke på införandet av fyrfacksystem 2017-04-01 kommer att påbörjas 
under hösten 2017. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från avfallschef daterad 2017-09-22 

Bilaga karta återvinningsstation Klågerup 

      

      

Beslut skickas till 
Avfallschef 
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§ 144  

Information om skadade sopkärl i Svedala 
kommun 

Dnr 2017-000116  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att byta ut de 1344 skadade sopkärl som anges i Sysavs rapport daterad 2017-
06-05, 

att utbytet påbörjas omgående och att upprättande av erforderliga avtal och 
avrop av kärl delegeras till teknisk chef, samt 

att kostnaderna belastar avfallskollektivet och att kommunen håller inne 
ersättning till SUEZ tills överenskommelse sker rörande de skadade sopkärlen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Inför byte av renhållningsentreprenör våren 2017 kom det till kommunens 
kännedom att det uppstått skador på en omfattande andel av avfallskärlen i 
Svedala kommun under förutvarande renhållningsentreprenad. 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 föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 2017-09-18 

Skrivelse från kommunens ombud daterat 2017-08-24 

Brev från Suez ”Krav avseende kärl mm.” daterat 2017-07-07 

Brev från kommunen begäran om avhjälpande av fel daterat 2017-06-30 

Fullmakt för ombud daterad 2017-06-29 

Rapport ”Resultat inventering kärl i Svedala kommun” från Sysav daterad 2017-
06-05 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Avfallschef 
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§ 145  

Delredovisning av utredning om skötsel av tomt 
och mark i Svedala kommun 

Dnr 2016-000297  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna redovisad delrapport, samt 

att återkomma i ärendet med slutrapport mars 2018.  

      

Sammanfattning av ärendet 
När Svedab, i nuvarande form, bildades den 1 januari 2014 överfördes 
majoriteten av kommunens fastigheter till Svedab. Svedab äger därför 
huvuddelen av fastigheterna som kommunen hyr, såväl byggnader som mark. 
När det gäller skötsel, drift och underhåll av tomt och mark som normalt ligger 
på fastighetsägaren, åligger detta hyresgästen enligt hyresavtalets 
gränsdragningslista. 

För att kunna få fram en slutrapport är det nödvändigt att få fram den totala 
kostnaden, utifrån så kallad basskötsel på varje enskilt objekt, och för det 
behövs det göras en inventering på plats av samtliga ytor. Data efter 
uppmätning på plats läggs in i kartsystem, beräkning av olika skötselytor görs 
och kostnad för varje objekt beräknas. Det finns 65 objekt som ska mätas upp. 
Hälften av dessa objekt är uppmätta. Arbetet beräknas med nu kända fakta 
vara klart våren 2018. 

Lokalstrateg Micael Holm och samordnare Tommy Håkansson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2017-10-03 

Tn § 105 Skötsel av tomt och mark, Svedala kommun 

Tn § 5 Information om skötsel av tomt och mark i Svedala kommun 

Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2017-04-06 

      

      

Beslut skickas till 
Lokalstrateg 

Samordnare 
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§ 146  

Utredning av om- och tillbyggnad av 
Naverlönnskolan till 4-9-skola 

Dnr 2017-000184  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att förorda alternativ 2 vid om- och tillbyggnad av Naverlönnskolan, samt 

att konstatera att planeringsprocessen utförts på ett bra sätt, att de redovisade 
förslagen är bra men att redovisade kostnader är höga.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 2013-12-16 beslut om en ny skolorganisation, vilket 
bland annat innebär att Naverlönnskolan tillsammans med Aggarpsskolan ska 
bli  4-9-skolor. 

Utbildningsenheten har redovisat att för att Naverlönnskolan ska fungera som 
4-9-skola och kunna inrymma 600 elever med tillräckligt stora utrymmen för 
fritidshem, personal, elevhälsa och särskild undervisning krävs en utbyggnad av 
skolan.  

Efter att avsiktsförklaring tecknats mellan kommunen och Svedab har två 
alternativ som uppfyller framtaget behovsprogram tagits fram: 

1. Ombyggnad med tillskapande av 4 basrum och hemklassrum för 550 elever 

2. Tillbyggnad med tillskapande av 6 basrum och hemklassrum för 600 elever 

Efter om- och tillbyggnad kommer det att finnas två 4-9 skolor, Naverlönnskolan 
och Aggarpsskolan, nära varandra (cirka 2 km) och byggda under samma 
årtionde. Den pedagogiska arean per elev överensstämmer bättre i alternativ 2 
med Aggarpsskolan. Utbildningsnämnden förordar ur ett verksamhetsperspektiv 
alternativ 2. Miljö och teknik förordar alternativ 2. 

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2017-09-18 

Ks 2017-05-29, § 129, Uppföljning av Om-/tillbyggnad av Naverlönnskolan till 4-
9 skola  

Avsiktsförklaring mellan Svedala kommun och Svedab daterad 2017-01-13  

Lokalprogram för ombyggnad av Naverlönnskolan 4-9 daterad 2017-03-09 

Kostnadsbedömning av Svedab daterad 2017-07-06  
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Behov av om-och tillbyggnad Naverlönnskolan daterad 2017-09-18 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Lokalstrateg  

Teknisk chef 
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§ 147  

Skrivelse med önskemål om rivning av byggnad 
vid Joakim Becks gata/Värbyvägen 

Dnr 2017-000163  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att bibehålla byggnaden tills beslut om vad marken ska användas till tagits, 
samt  

att området kring byggnad åtgärdas genom iordningsställande av växtlighet, 
klotter på byggnaden tas bort och taksargen åtgärdas.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Värby Villastad inkom under våren med skrivelse om önskemål att 
riva en byggnad invid Joakim Becks gata och Värbyvägen som tidigare använts 
som oljedistributionsanläggning till småhus i området med oljepannor. 
Byggnaden används inte längre och är i ett ovårdat skick med ovårdat buskage 
runt området, klotter på väggarna och en rostig taksarg.  

Lokalstrateg Micael Holm återrapporterar att rivning kräver av byggnaden 
bedöms kosta cirka 200 000 kronor exklusive moms.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2017-07-06 

Tn 2017-06-13, § 92, Skrivelse med önskemål om rivning av byggnad vid 
Joakim Becks gata /Värbyvägen  

Skrivelse från Värby Villastad med önskemål om rivning av byggnad vid Joakim 
Becks gata /Värbyvägen daterad 2017-05-15 

      

      

Beslut skickas till 
Lokalstrateg 
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§ 148  

Förberedelse för försäljning av Tejarp 9:8 samt 
visst underhåll av byggnaderna 

Dnr 2017-000274  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att hos Lantmäteriet ansöka om 
lantmäteriförrättning för avstyckning av fastigheten Tejarp 9:8 i helst tre eller två 
fastigheter, 

att föreslå kommunstyrelsen att hos Bygg och miljö ansöka om ändring av 
detaljplanen för Tejarp 9:8 från allmänt ändamål till exempelvis bostäder och 
handel, 

att föreslå kommunstyrelsen att då avstyckningen är klar bjuda ut fastigheterna 
till försäljning (undantaget fastighet med tryckstegringsstationen),   

att underhållsåtgärder på gamla biblioteket och gamla brandstationen som 
anses nödvändiga utförs, samt   

att avsätta medel i underhållsbudgeten för 2018 för åtgärderna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Gamla biblioteket och gamla brandstationen i Klågerup är två byggnader på 
fastigheten Tejarp 9:8, som inte har använts fullt ut på många år och som Miljö 
och teknik inte heller ser något behov av för någon verksamhet i framtiden. 
Därför föreslå Miljö och teknik att fastigheten säljs. 

En tryckstegringsstation ligger på samma fastighet som måste förbli i 
kommunens ägo. För att försäljning ska kunna ske måste därför en avstyckning 
göras i helst tre fastigheter eller, om det inte godkänns av Lantmäteriet, i två. 
För att detta i sin tur ska kunna ske måste detaljplanen ändras från allmänt 
ändamål till exempelvis bostäder eller handel. 

Underhållet av gamla biblioteket och gamla brandstationen är eftersatt. 
Underhållsåtgärder och reparation behöver utföras för att inte riskera dyrare 
utbyten av byggnadsdelar och personskada.  

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2017-09-26 
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Lokalstrateg 

Teknisk chef 
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§ 149  

Svar på motion om att verka för att gynna solen 
som energikälla till kommunens bostads- och 
fastighetsbestånd 

Dnr 2016-000113  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

att bifalla förslaget ”att kommunen aktivt verkar för att gynna solen som 
energikälla till kommunens bostads- och fastighetsbestånd” då det 
sammanfaller med kommunens miljömålsprogram 2014, samt  

att avslå förslaget ”att i nya planerade bostadsområden ska solenergi vara en 
form som ingår i upphandlingsunderlaget” med anledning av att plan- och 
bygglagen (8 kap 4§ PBL) inte medger att sådana krav ställs vid upphandling.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom september 2013 från Socialdemokraterna i Svedala. 
Socialdemokraterna föreslår i sin motion: 

- att kommunen aktivt verka för att gynna solen som energikälla till kommunens 
bostads- och fastighetsbestånd  

- att i nya planerade bostadsområden skall solenergi vara en form som ingår i 
upphandlingsunderlaget 

Syftet med förslaget är bland annat att minska koldioxidutsläppen och bromsa 
växthuseffekten. 

I miljömålsprogrammet från 2014 står det att Svedala kommun i 
planprogrammen ska lyfta fram möjligheten till lokalt producerad, klimatsmart 
energi, el eller värme i någon form (till exempel sol-, jord- eller bergvärme). Det 
står också att Svedala kommun ska fortsätta arbetet med att energieffektivisera 
de kommunala anläggningarna. I detta arbete bör solenergi beaktas. 

Från och med 1 januari 2015 har det i plan- och bygglagen införts en 
bestämmelse (8 kap 4 §) som förbjuder en kommun att ställa andra tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap 4§ PBL. Om 
sådana krav ställs ändå är de utan verkan.  

Kommunen kan uppmuntra kommunens bolag, men även privata aktörer, att 
beakta solceller som ett alternativ vid val av uppvärmningssystem eller system 
för produktion av el. 

Kommunen bör se över sina egna fastigheters värmeanläggningar och 
elsystem och i samband med detta också beakta möjligheten med solceller. 

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från lokalstrateg daterad 2017-09-29 

Kf 2013-12-09, § 152, Motion om att verka för att gynna solen som energikälla 
till kommunens bostads- och fastighetsbestånd 

Motion om att verka för att gynna solen som energikälla till kommunens 
bostads- och fastighetsbestånd daterad 2013-09-09.  

Yrkanden 
Björn Jönsson, S, yrkar bifall till liggande förslag.  

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Lokalstrateg 
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§ 150  

Förslag till plan för pump- och 
tryckstegringsstationer  

Dnr 2017-000270  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta reinvesteringsplan 2018-2027 för pump och tryckstegringsstationer.  

      

Sammanfattning av ärendet 
De flesta av Svedala kommuns pump- och tryckstationer är byggda på 1970-
talet. Anläggningarna är i många fall slitna och behöver förnyas för att motsvara 
dagens standard för arbetsmiljö och elsäkerhet. Lagstiftningen ställer krav på 
mätning av flöde och bräddningar. Det behövs en större säkerhet i driften. 
Arbetet med att förnya anläggningarna och förbättra styr- och 
reglerfunktionerna påbörjades för 8 år sedan. Genomförandet behöver nu 
påskyndas då ny lagstiftning trätt ikraft kring elsäkerhet och bräddmätning.  

Målet är att inom 3 år ska alla stationerna med fler än 5 anslutna hus vara 
uppgraderade med styr-och övervakningssystem antingen med överbyggnad 
eller i skåp med ventiler beroende på belägenhet och storlek samt 
pumpstationer längs Sturupsledningen och inom Svedala tätort försedda med 
överbyggnad. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-09-26 

Förslag till reinvesteringsplan 2018-2027      

Karta pump- och tryckstegringsstationer 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 151  

Förslag till höjning av brukningstaxa för vatten 
och avlopp 

Dnr 2017-000271  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningsavgifterna 4 % från och med 
2018-01-01 till nivå enligt bilaga 2 till Svedala kommuns taxa för vatten och 
avlopp.  

      

Sammanfattning av ärendet 
VA-enheten har sett över kostnadsutvecklingen för verksamheten för de 
närmsta tre åren. Enligt VA-lagstiftningen ska verksamheten hålla balans i en 
treårsperiod. Beräkning har gett att en jämn ökning av 4% per de närmsta tre 
åren skulle ge förutsättningar att möta den ökning av kostnader som sker 
framförallt på grund av investeringar.  

En höjning med 4% skulle innebära att småhushushåll med normal förbrukning 
skulle få en höjning på 210 kronor inklusive moms per år. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-09-26 

Förslag till Taxa för vatten och avlopp bilaga 2 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

VA-chef 
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§ 152  

Förslag till inrättande av verksamhetsområde 
Västra Kärrstorp 

Dnr 2017-000088  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att översända förslag enligt bilagor till verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och spillvatten för Västra Kärrstorp till kommunfullmäktige.  

      

Sammanfattning av ärendet 
I linje med VA-planen är det beslutat att bygga ut spillvatten till Västra 
Kärrstorp. Tekniska nämnden har tagit ställning till att bygga ut för vatten i 
samband med det, vilket stöds av lagstiftningen. Enligt 7§ i vattentjänstlagen 
ska det i beslutet för verksamhetsområde framgå vilka fastigheter som 
verksamhetsområdet omfattar. Fastighetsägarna har informerats om 
anslutningen till kommunalt spillvatten och vatten vid möte och i samband med 
att information om projektet skickats ut. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef daterad 2017-09-26 

Bilaga 1.1 A Karta Västra Kärrstorp vatten 

Bilaga 1.1 B Karta Västra Kärrstorp spillvatten 

Bilaga 1.2 Lista på fastigheter 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

VA-chef 
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§ 153  

Förslag till reviderad delegationsförteckning för 
teknisk nämnd 

Dnr 2017-000237  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslaget till reviderad delegationsförteckning för tekniska nämnden, att 
gälla från och med 2017-11-01.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, så länge 
inte ärendena rör verksamhetens mål och inriktning eller har liknande tyngd.  

Delegationsförteckningar är levande dokument som regelbundet behöver 
revideras i samband med nya lagar, organisationsförändringar och omgjorda 
befattningar med mera. Detta har nu gjorts för teknisk nämnd.  

I förslaget till reviderad delegationsförteckning finns bland annat följande 
ändringar: 

- förtydliganden avseende beställningar, avrop och tecknande av avtal 

- förtydliganden avseende utarrendering av mark, jordbruk och andra lokaler   
samt uthyrning av lokaler och bostäder 

- förtydliganden inom VA-enhetens ansvarsområde  

- tillägg av processbehörighet 

- tillägg av tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal  

- det inledande stycket har förändrats för att bli mer tydligt, tillgängligt och   
läsvänligt 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef daterad 2017-09-26 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för tekniska nämnden  

Gällande delegationsförteckning för tekniska nämnden 
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Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Kanslichef 
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§ 154  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000016  

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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§ 155  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000028  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

      

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 

Kf 2017-09-13, § 117, Revidering av policy mot mutor och andra otillbörliga 
förmåner 

Kf 2017-09-12, § 119, Resultatöverföring vid över- och underskott 

Kf 2017-09-13, § 124, Svar på motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 
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§ 156  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000269  

 
             

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  

 
      

      

 
      

 

 
 

 


