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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen Svedala kommunhus, tisdagen den 21 maj 2019 kl 17:15-19:55, 
ajournerat 18:10-18:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Valentin Jovanovic 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik, 2019-05-29  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 60-70 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Valentin Jovanovic  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

Anslaget sätts upp 2019-05-29 Anslaget till och med 2019-06-23 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik, Svedala kommunhus 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Anders Nilsson (SD) 
Valentin Jovanovic (S) 
Anna Asp (MP) 

Ersättare och insynsplatser 

Per Belander (C) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Gustaf Törnqvist (V) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Pia Lindberg, administratör 
Lin Linde, t f VA-chef § 60 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 60-63 
Andreas Johansson, controller §§ 60-67 
Anette Bengtsson, trafikingenjör §§ 60-63 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 60-65 
Marcus Lanevi, byggledare §§ 60 
Christel Strömsholm Trulsson, projektledare § 62 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 58 
Upphandling renovering pumpstationer P1 och P11 ........................................... 4 

§ 59 
Entreprenadupphandling markarbeten Värby 40:1 (Soläng) ................................ 5 

§ 60 
Förändring av dagordning ................................................................................... 6 

§ 61 
Investeringsbudget 2020 och -plan 2021-2022 för teknisk nämnd ....................... 7 

§ 62 
Information om åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt ........................................................................................................ 8 

§ 63 
Översyn av felparkeringsavgifter för Svedala kommun ........................................ 9 

§ 64 
Information om entreprenadjuridisk tvist Barslund AB avseende 
Tegelbruksområdet ........................................................................................... 10 

§ 65 
Information om entreprenadjuridisk tvist Svevia AB avseende 
markarbeten Bara backar etapp 1 ..................................................................... 11 

§ 66 
Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 för teknisk nämnd .............................. 12 

§ 67 
Mål och indikatorer 2019 för teknisk nämnd ...................................................... 14 

§ 68 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 15 

§ 69 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 16 

§ 70 
Nya ärenden anmäls ......................................................................................... 17 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60  

Förändring av dagordning 

Dnr 2731  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.     

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende Entreprenadupphandling markarbeten Värby 
40:1 (Soläng) läggs till mötets dagordning.     
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61  

Investeringsbudget 2020 och -plan 2021-2022 för 
teknisk nämnd  

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till investeringsbudget 2020 samt 
investeringsplan 2021-2022 för teknisk nämnd.       

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till investeringsbudget 2020 och investeringsplan 2021-2022 för teknisk 
nämnd föreligger med tillhörande handlingar i ärendet. Total investeringsbudget 
föreslås till 137,9 mnkr år 2020, 103,6 mnkr år 2021 och 74,3 mnkr år 2022.  

Kommunstyrelsen behandlar preliminära budgetramar 2020-2022 vid sitt 
sammanträde 27 maj. Innan dess behandlas ärendet i kommunstyrelsens 
budgetutskott 15 maj.         

Controller Andreas Johansson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller daterad 2019-05-07 

Förslag till investeringsbudget 2020 samt investeringsplan 2021-2022 teknisk 
nämnd daterad 2019-05-13  

Beskrivande text investeringsplan 2020-2022 teknisk nämnd daterad 2019-05-
07   

Presentation av controller      

          

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62  

Information om åtgärdsprogram 2018-2021 för nya 
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i 
grundvatten för Södra Östersjöns vattendistrikt 

Dnr 2019-000033  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i januari att uppdra åt förvaltningen att informera 
nämnden om inkommet Åtgärdsprogram från Vattenmyndigheterna 2018-2021 
för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Södra 
Östersjöns vattendistrikt.      

Projektledare Segeåprojektet/verksamhetsansvarig och sekreterare i Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd Christel Strömsholm Trulsson föredrar 
ärendet.           

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag 2019-01-22 § 14 Meddelanden och skrivelser  

Åtgärdsprogram från Vattenmyndigheterna 2018-2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Södra Östersjöns vattendistrikt 

Presentation av projektledare 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63  

Översyn av felparkeringsavgifter för Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000070  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige  

att per den 31 oktober 2019 upphäva författning 2:12 Felparkeringsavgift för 
Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 1999-09-08, § 94, med tillägg 
2005-04-13, § 48, 2012-05-14, § 106, 

att anta nytt förslag till författning 2:12 Felparkeringsavgift för Svedala kommun 
att gälla från och med 1 november 2019. Enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning mm omfattas hela kommunen.    

     

Sammanfattning av ärendet 
En översyn av felparkeringsavgifterna har gjorts på uppdrag av tekniska 
nämnden.  

För att stärka säkerheten och framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafiken föreslås, att förutom plats reserverad för rörelsehindrad utökas 
1000 kr gruppen med på hållplats, i kollektivkörfält, på eller inom 10 m före 
övergångsställe eller cykelöverfart, på gång- och cykelbana eller vid fara/hinder. 
Det lägsta beloppet 300 kr höjs till 400 kr. 

Trafikingenjör Annette Bengtsson föredrar ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör daterad 2019-05-13 

Förslag till författning 2.12, 2019-05-13 

Gällande författning 2:12 Felparkeringsavgift antagen av kommunfullmäktige 
1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-04-13, § 48, 2012-05-14, § 106  

Protokollsutdrag 2019-03-19 § 29  

          

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64  

Information om entreprenadjuridisk tvist Barslund 
AB avseende Tegelbruksområdet 

Dnr 2017-000050  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att delegera till ordförande att fortsätta diskussionen med Barslund AB om att 
eventuellt ingå avtal. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Projektchef Alf Rasmussen informerar om den entreprenadjuridiska tvisten med 
Barslund AB om Tegelbruksområdet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta att delegera till ordförande att 
fortsätta diskussionen med Barslund AB om att eventuellt ingå avtal. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65  

Information om entreprenadjuridisk tvist Svevia 
AB avseende markarbeten Bara backar etapp 1 

Dnr 2019-000027  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Projektchef Alf Rasmussen informerar om den entreprenadjuridiska tvisten med 
Svevia AB om Bara backar etapp 1.  

 

Handlingar i ärendet 
Brev från Svevia AB daterat 2019-04-10    
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66  

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2019 för 
teknisk nämnd 

Dnr 2019-000004  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 30 april och översända 
den till kommunstyrelsen, samt   

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ombudgetera 1,3 mnkr 
från projektet för Bara Centrum till projektet anläggande av parkering efter den 
rivna Gröna Ladan.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning per den 30 april. Den 
visar på ett överskott för perioden för den skattefinansierade verksamheten på 
2,8 mnkr och ett underskott för den avgiftsfinansierade verksamheten på 0,2 
mnkr. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett resultat i linje 
med budget och prognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett 
resultat i linje med budget, alltså -3,2 mnkr. Investeringarna prognostiseras ge 
ett överskott mot budget på 12,2 mnkr för den skattefinansierade verksamheten 
och ett överskott mot budget för den avgiftsfinansierade verksamheten på 1,8 
mnkr.  

Då projektet med att färdigställa arbetena i Bara Centrum med bland annat en 
gc-tunnel har försenats på grund av förändrade omständigheter kommer de 8,2 
mnkr som avsatts till det projekt i årets investeringsbudget inte att användas. I 
förslaget till 2020 års investeringsbudget för den skattefinansierade 
verksamheten har detta projekt tagits upp på nytt. Samtidigt har Gata/Park fått i 
uppdrag att anlägga en ny parkering efter den rivna Gröna Ladan samt att byta 
ut staketet som omgärdar fastigheten emot spårområdet. Kostnaden för detta 
projekt bedöms bli 1,3 mnkr. Därför föreslås 1,3 mnkr av de 8,1 mnkr som blir 
överskottet på projektet Bara Centrum att användas för att finansiera 
åtgärderna på fastigheten för Gröna Ladan.      

Controller Andreas Johansson föredrar ärendet.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller daterad 2019-05-17 

Ekonomisk uppföljning teknisk nämnd   

Presentation av controller 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

          

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67  

Mål och indikatorer 2019 för teknisk nämnd 

Dnr 2019-000006  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att fastställa målen för tekniska nämndens avgifts- respektive 
skattefinansierade verksamheter för år 2019, samt 

att uppdra åt ordförande, med hörande av presidiet, att slutligen fastställa 
indikatorer och tillhörande målvärden.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har fått i uppdrag att ta fram ett nämndmål kopplat till varje 
övergripande mål. Det bör, i möjligast mån, finnas en indikator per nämndmål. 
Indikatorn mäter måluppfyllelsen. Denna målstruktur är ny från och med 2019. 
Nämndernas arbete ska vara klart senast 31 maj. Teknisk nämnds verksamhet 
är uppdelat på skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet.  

Till visionen för Svedala kommun finns fem föreslagna övergripande mål. 
Visionen är ”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet”. De 
övergripande målen är: 

• Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt 

• Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun 

• Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt 

• Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov 

• Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.          

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av administrativ chef daterad 2019-05-20 

Förslag till mål och indikatorer för teknisk nämnd, avgifts- respektive 
skattefinansierad verksamhet daterad 2019-05-16 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000102  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

           

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige: 

Protokollsutdrag 2019-04-14 Omfördelning investeringsbudget 2019 för VA-
enheten 

Protokollsutdrag 2019-04-14 Årsredovisning med bokslut 2018, Svedala 
kommun 

 

Övrigt:  

Protokoll styrgruppsmöte FSI nr 24 2019-04-01 

Protokoll MBL § 11 Chefstillsättning administrativ chef och strategisk 
planeringsenhet, Miljö och teknik   
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-21  
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§ 69  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000099  

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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§ 70  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 5476  

     

     

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden anmäls.     

     

     

     

 

 


