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§ 20  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

     

 Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ingen förändring av dagordningen sker, 
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§ 21  

Omfördelning av budget 2020 - slamavvattning 

Dnr 2020-000102  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 
omfördelning av investeringsbudgeten för tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 
verksamhet, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 
nämnden delegation på att inom beslutad total investeringsbudget för 2020, 
själv vid behov, göra ytterligare omprioriteringar med anledning av detta projekt.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudget 2020 för VA-enheten behöver omfördelas på grund av nya 
kostnadsberäkningar. Omfördelningen innebär totalt sett inte någon utökning av 
den sedan tidigare beslutade investeringsbudgeten för VA-enheten.  

Under 2019-2020 har VA-enheten utfört en förstudie samt en detaljprojektering 
till ett förfrågningsunderlag för att förbättra slamavvattningen på Svedala 
reningsverk. Stora delar av slamhanteringen är mycket föråldrad. Redan då 
beslut togs att bygga vassbäddarna i början av 2000-talet var slamavvattningen 
med kringutrustning utsliten och i dåligt skick. Sedan vassbäddarna togs ur drift 
år 2011 har slamavvattningen använts och en del mindre investeringar har 
utförts för att upprätthålla driften. VA-enheten avser nu att ta ett helhetsgrepp 
om slamprocessen för att bygga upp en stabil och tillförlitlig behandling och 
förbättra arbetsmiljön och miljöpåverkan. Arbetsmiljöriskerna i denna delen av 
reningsverket är stora då flertalet farliga kemikalier hanteras i stora mängder 
samt maskiner med höga hastigheter.  

Metodvalet för slambehandlingen kommer att vara den samma som idag dvs 
centrifug, polymerutrustning, kalkinblandning med tillhörande kalksilo, 
utmatningspumpar samt avsättning i container. Förbättringar kommer även att 
ske genom utrustning för vägning av slam samt lyftmöjligheter av maskiner 
genom nya balkar och  anpassningar i byggnad. I samband med att all 
utrustning byts kommer även byggnaden att renoveras och förbättras inklusive 
VVS. För att få en god arbetsmiljö krävs en ny kemikalietank i nytt utrymme. En 
fungerande slamavvattning som fungerar alla veckans dagar är nödvändig för 
reningsverkets funktion. Det är även viktigt att torrsubstansen blir så hög som 
möjligt på det avvattnade slammet så att transportkostnaderna kan minskas. 

En första kalkyl har tagits fram på ca 14 mkr för hela ombyggnaden. Detta 
innebär att omfördelning måste ske av investeringsbudget år 2020. Innan 
förstudien påbörjades budgeterades projektet till 7 mkr inkl byggnadsåtgärder. I 
budgeten finns projekt som inte kommer att prioriteras under år 2020 och en del 
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som inte kommer att hinnas med att utföras, se bifogad bilaga. Inga nya 
investeringsmedel kommer att behöva tillföras under året utan en del projekt 
kommer att flyttas framåt till år 2021/22. I förslaget till budget 2021 samt plan 
2022-23 är projekten som flyttas framåt i tid p.g.a detta ärendet, medtagna.  

 

Ärendet föredras av VA-chef Lin Linde och Va-projektledare Jan Svensson. 

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

Förslag till ombudgetering VA-budget 2020, slamavvattning.       

Presentation omfördelning av budget 2020 - slamavvattning.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 22  

Yttrande verksamhetsområde vatten- och 
avloppstjänster för Vinninge by 

Dnr 2020-000012  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Informationsärendet avser svar till länsstyrelsen om verksamhetsområde för VA 
från Va-chef och teknisk chef. 

Fastighetsägare i Vinninge by har via Länsstyrelsen begärt att kommunen skall 
ta in fastigheterna i kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Länsstyrelsen i Skåne har begärt in kommunens synpunkter på 
fastighetsägarnas begäran om kommunal utbyggnad av VA-tjänster. 
Länsstyrelsen har även bett bygg- och miljönämnden yttrar sig över om 
fastighetsägarna har möjlighet att åtgärda vatten- och avloppsfrågan enskilt 
med hänsyn till miljö- och- hälsoskyddsaspekterna. 

VA-chef och teknisk chef har svarat Länsstyrelsen att fastigheterna inte 
innefattas av den §6 i vattentjänstlagen. Kommunen är endast skyldig att ordna 
med allmänna vattentjänster om det finns ett behov av vattentjänster som 
behöver lösas för ett större sammanhang av miljö- eller hälsoskäl. Vinninge by 
är spridd bebyggelse och definieras därmed inte som ett större sammanhang. 
Vinninge by ingår inte i Svedala kommuns Va-plan för utbyggnad på 
landsbygden.  

Vinninge by ligger inom, men i utkanten av befintligt vattenskyddsområde för 
Grevietäkten, som är en del av Malmö stads dricksvattenförsörjning. Enligt 
vattenskyddsföreskrifterna för Grevietäkten finns inga restriktioner för enskilda 
avlopp inom vattenskyddsområdet. 

Det finns nu en ny utredning av vattenskyddsområdet för Grevietäkten och den 
är ännu ej antagen men skickad på remiss. Enligt den nya utredningen 
förändras vattenskyddets yttre gräns på så sätt att färre fastigheter i Vinninge 
ingår i vattenskyddsområdet och av de som ingår ligger de flesta i sekundär 
zon. Enligt förslaget till vattenskyddsbestämmelser finns det inga restriktioner 
på enskilda spillvattenavlopp inom varken primär eller sekundär zon. 

 

Bygg- och miljönämnden har yttrat sig till länsstyrelsen att fastighetsägarna kan 
lösa spillvattnet med enskilda reningsanläggningar, men att dessa skall 
förbättras till miljöbalkens krav. Det finns även möjlighet till anslutning till 
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kommunala huvudledningar, men fastigheterna ligger utanför 
verksamhetsområdet och fastighetsägarna får då ombesörja framdragning av 
ledningar. 

 

Ärendet föredras av VA-chef Lin Linde. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-06. 

Yttrande om verksamhetsområde vatten- och avloppstjänster för Vinninge by. 

Begäran om yttrande avseende begäran om verksamhetsområde vatten- och 
avloppstjänster för Vinninge by. 

Beslut 11 mars 2020 i ärende om begäran om verksamhetsområde vatten och 
avloppstjänster i Vinninge by. 
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§ 23  

Information om förslag till Stadsparkens 
utformning 

Dnr 2019-000283  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ge gatu- och parkenheten uppdrag att genomföra ombyggnationen under 
2020 enligt presenterat förslag.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2019-11-19 att prioritera Stadsparken inom 
avsatta investeringsmedel för grönyteplanen 2020 där följande åtgärder skulle 
ingå:  

• Ombyggnad av lekplats 

• Byggnation av utegym 

• Plantering av träd 

• Ökad belysning 

• Se över utformning av dammen och dagvattensituationen i 
parken 

 

Förslag till åtgärder i Stadsparken: 

Utifrån alla önskemål och synpunkter som inkommit om Stadsparken har gatu- 
och parkenheten tagit fram ett förslag på ombyggnation enligt befogad skiss.  

Lekplatsen görs om till en äggformad yta med fallskydd av hybridgräs på 
nuvarande yta med utökning över gången och ytan söder om nuvarande yta. 
Denna placering skapar en efterfrågad skugga på del av lekplatsen under 
varma sommardagar då där söder om nuvarande placering finns större träd.  

Vid de höga träden i norra delen av parken anläggs efterfrågade höga gungor. 

Befintliga häckar med gångar i sparas och bjuder in till naturlek i den norra 
delen av parken.  

Ytan öster om dammen rensas upp; det gamla förrådet rivs och delar av 
buskage tas bort. Kring de vackra träden som kan ge en lätt skugga varma 
sommardagar byggs utegymmet. Detta inspireras av natur och 
kroppsviktsträning. Ytan öppnas upp mot gräsytorna i södra delen av parken 
och dammen.   
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Den norra delen av dammen röjs upp och tillgängliggörs genom byggnation av 
ett trädäck. Detta skapar en öppnare och mer tillgänglig yta mot dammen. Vid 
sommarevenemang på scenen kommer det vara möjligt att sitta på trädäcket 
och se scenen. För den som vill njuta av solen en varm sommardag eller 
sensommarkväll kommer trädäcket även erbjuda fin plats för detta ändamål.  

Ovanför trädäcket väster om lekplatsen föreslås en yta för fikastunder skapas 
med bänkar och bord. 

Stadsparken förgylls av träd som ersätter de träd som kommer behöva tas bort 
då de är i så dåligt skick att de behöver tas bort. Parken kompletteras av 
lökplanteringar.  

Belysningen i hela parken ses över där lekplatsen, utegymmet och 
effektbelysning prioriteras.   

Entrén i öster och i väster i mitten av parken ses över och görs inbjudande 
istället för avskärmande som idag.  

 

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Prestentation stadsparkens utformning 2020. 

Skissförslag Stadsparkens ombyggnad 2020. 

Kalkyl ombyggnad stadsparken. 

Protokoll teknisk nämnd 2019-11-19. 

     

     

Beslut skickas till 
Gatu- och parkenheten 

Stadsarkitekt 
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§ 24  

Uppföljning intern kontrollplan 2019 för teknisk 
nämnd 

Dnr 2019-000005  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar    

att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2019 för tekniska nämnden, samt  

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för intern kontroll har upprättats av kommunfullmäktige (Svedala 
kommuns författningssamling 4:18). Reglementet syftar till att säkerställa att 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de 
med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås: 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.    

 

Tekniska nämnden beslutade april 2019 att anta intern kontrollplanen för 2019. 
Det är denna plan som nu följts upp och redovisas till nämnden. 

 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson och teknisk chef Fredrik 
Löfqvist.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-06. 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 för tekniska nämnden.       

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Controller 

Administrativ chef 
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§ 25  

Intern kontrollplan 2020 för teknisk nämnd 

Dnr 2020-000081  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta förslag till intern kontrollplan 2020 för tekniska nämnden, samt 

att överlämna planen till kommunstyrelsen.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska nämnder och styrelser upprätta en plan för intern kontroll för sin 
verksamhet. Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige 
fastställda målen uppfylls. I detta ligger att identifiera risker som kan hindra 
kommunen att uppnå sina mål. 

Förvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollplan 2020 för tekniska 
nämnden. Riskerna som föreslås kontrolleras baseras på en gjord risk- och 
konsekvensanalys.      

 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson och teknisk chef Fredrik 
Löfqvist.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-09. 

Förslag till intern kontrollplan 2020 för tekniska nämnden. 

Riskbedömning 2020 för tekniska nämnden.             

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Controller 

Administrativ chef 
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§ 26  

Årsredovisning 2019 för teknisk nämnd 

Dnr 2020-000062  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna årsredovisningen för tekniska nämnden för 2019, samt 

att översända årsredovisningen till kommunstyrelsen för information.            

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en årsredovisning för 2019. Resultatet för den 
skattefinansierade verksamheten är -3 496 tkr. För den avgiftsfinansierade 
delen är resultatet +484 tkr för VA-kollektivet och 0 tkr för avfallskollektivet. 
Resultatet för VA-kollektivet kommer att räknas av mot den fordran som finns i 
kommunens egna kapital på VA-kollektivet som ska betalas av på tre år. 
Skulden för VA-kollektivet i och med bokslutet 2019 till kommunen är 0,6 mnkr. 
Skulden till avfallskollektivet är efter bokslutet 2019 5,2 mnkr. 

När det gäller måluppfyllelsen för den skattefinansierade verksamheten nås 
målet i fyra av de fem nämndsmålen. För den avgiftsfinansierade verksamheten 
nås målet i samtliga av de fem nämndsmålen.     

 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Presentation årsredovisning 2019 tekniska nämnd 2020-03-17. 

Årsredovisning 2019 för teknisk nämnd.                     

    

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Controller 
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§ 27  

Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2020 för 
teknisk nämnd 

Dnr 2020-000082  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport nr 1, samt 

att översända uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för vidare 
handläggning, samt 

att ge ordförande i delegation att justera uppföljningsrapport nr 1 när den 
slutgiltiga prognosen för kapitalkostnader och avskrivningar har fastställts av 
ekonomienheten, samt  

att begära kompensation för kapitalkostnader och avskrivningar av 
kommunstyrelsen av centralt avsatta medel efter justering helårsprognosen 
enligt tredje att-satsen.      

     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna nya ekonomistyrningsprinciperna från 
och med 2020 ska det göras en första uppföljningsrapport med prognos för 
helåret per den 29 februari. Rapporten har nu färdigställts och visar på en 
helårsprognos för den skattefinansierade verksamheten på -2 700 tkr och en 
helårsprognos för den avgiftsfinansierade verksamheten på 0 tkr, det vill säga 
enligt budget. Prognosen för investeringsbudgeten för den skattefinansierade 
verksamheten visar på ett underskott -7,4 mnkr gentemot den budget som 
antogs av kommunfullmäktige i november 2019. Prognosen för 
investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten visar på ett 
underskott på -7,9 mnkr gentemot den investeringsbudget som antogs av 
kommunfullmäktige i november 2019.   

Åtgärdsplan för den skattefinansierade verksamheten, drift, är framtagen och 
består av att nämnden begär kompensation för ökade kapitalkostnader av 
centralt avsatta medel samt att förvaltningen inlett ett arbete för att förbättra 
rutinerna kring timdebitering inom projektenheten och strategisk 
planeringsenhet. För underskottet i investeringsbudgeten har tekniska nämnden 
i februari 2020 begärt en överföring av investeringsmedel från 2019 års 
investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget.      

 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-03-17. 

Uppföljningsrapport per 2020-02-29. 

Presentation uppföljningsrapport 2020-03-17.  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26. 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Controller 
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§ 28  

Förslag till reviderad delegationsförteckning för 
teknisk nämnd 

Dnr 2017-000237  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för tekniska nämnden, samt 

att delegationsförteckningen ska gälla från och med 2020-04-01.                

     

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till ny delegationsförteckning för tekniska nämnden föreligger.  

Till följd av organisationsförändringar inom gatu- och parkenheten så har 
punkterna 2:5, 2:10-11, 2:13 och 2:24 reviderats vad gäller delegater. 
Förändring av delegat har också gjort av punkt 2:14 då ny exploateringsingenjör 
är på plats som övertar en del av de arbetsuppgifter teknisk chef tidigare varit 
delegat för. Punkt 2:25 har förtydligats under rubriken anmärkning att vid 
ingående av förlikningsavtal ska dessa kontrasigneras av ordförande.  

En ny punkt (2:28 Yttranden över detaljplaner) föreslås läggas till med teknisk 
chef som delegat. Förvaltningen har sett över rutinen för hur detaljplaner som 
inkommer på remiss hanteras. Syftet är att samordnat, effektivt och tydligt 
kunna lämna yttrande på inkommen remiss. 

Föreslagen text att läggas till i delegationsförteckningen är markerad med gul 
färg. Text som föreslås tas bort är markerad med genomstruken text. 

Delegationsförteckningen reviderades senast i april 2019.     

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-02-27. 

Förslag till ny delegationsförteckning daterad 2020-02-27. 

Rutin remisshantering för enheter inom Miljö och teknik (svarande mot teknisk 
nämnd) under framtagandet av detaljplaner.             

     

Beslut skickas till 
Ledningsgruppen miljö och teknik 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000055  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna skrivelsen med fattade 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 mars 2020. 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2020-000065  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

     

     

Handlingar i ärendet 
Brev till Vägsamfälligheter om ändrade förutsättningar för kommunalt bidrag för 
enskilda vägar 2020. 

Dom i mål om överprövad upphandling brorenovering. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26 § 17 Svar på motion om 
delvist införande av gågatan på Storgatan i Svedala. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26 § 3 Tekniska ramar för 2021 
och plan för 2022-2023. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26 § 2 Plan för ekonomisk 
uppföljning mandatperionden 2020-2023. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26 § 1 Ekonomistyrningsprinciper 
för mandatperioden 2020-2023.  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26 § 19 Valärenden. 

 

Övrigt; 

Beslut om översiktsplan 2018 Svedala kommun vunnit laga kraft 2020-03-11. 

Kallelse till årsstämma 2020 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 6419  

Beslut 
Inga nya ärenden har anmälts.  

     

     

     

     
     

 

 


