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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 20 oktober 2020 kl 17:00-
21:05. Ajournerat kl 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  

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, Miljö och teknik 2020-10-26  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 100-113 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-10-20 

Anslaget sätts upp 2020-10-27 Anslaget till och med 2020-11-19 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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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 
 

Tjänstgörande ersättare 

Monalisa Flamander (SD) ersätter Anders Nilsson (SD) 
Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) ersätter Valentin Jovanovic (S) 
Per Belander (C) ersätter Daniel Forsberg (MP) §§ 105-113 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M) 
Per Belander (C) §§ 100-104 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef 
Annette Bengtsson, traifkingenjör §§ 100-110 
Karin Gullberg, stadsarkitekt §§ 100-105 
Ingrid Edling, VA-chef §§ 110-110 
Andreas Johansson, controller §§ 105-106 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 106-110 
 
 
 

 

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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§ 100  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ingen förändring av dagordningen sker. 
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§ 101  

Svar på Idé Svedala - förslag om permanenta 
fartreducerande åtgärder på hela Joachim Becks 
gata, Bara 

Dnr 2020-000331  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att fullfölja utbyggnaden av Joachim Becks gata och anlägga tre stycken 
farthinder vid gång- och cykelvägskorsningarna enligt kartbild. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har kommit in med önskemål om permanenta 
fartreducerande åtgärder på Joachim Becksgata på den nyanlagda sträckan 
inom Bara backar. I utbyggnaden av exploateringsområdet ingår farthinder på 
Joachim Becksgata vid gång- och cykelvägarnas korsningspunkter. 

Förslaget röstades fram av 93 röster för och 3 röster emot. 

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-07 

Idé Svedala - förslag om permanenta fartreducerande åtgärder på hela Joachim 
Becks gata 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 102  

Svar på Idé Svedala - förslag levande mötesplats 
på torget i Bara 

Dnr 2020-000330  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att bifalla förslaget om att utöka antalet bänkar och bord, men 

att avslå förslaget avseende byggnation av pergola och växtlighet.                  

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har inkommit med önskemål om byggnation av 
mötesplats till de pensionärer som samlas vid torget i Bara. Vid 
medborgardialogen som genomfördes den 26 september 2020 tillfrågades de 
personer som var vid platsen då och som brukar besöka platsen. De önskade 
fler bänkar och bord för att fler ska få plats att sitta intill övriga bänkar, samt 
bord vid ett par platser för att förbättra möjligheten till exempelvis fika. Pergola 
önskades inte då det fanns en rädsla för negativt tillhåll och mycket 
nedskräpning från fåglar under en sådan konstruktion.  

Gatu- och parkenheten ser även problemen med negativt tillhåll och utökad 
skötsel kring en pergola. Byggnation av pergola finns inte möjlighet inom ramen 
för vare sig drift eller investering kommande år. Likaså blomsterarrangemang 
finns inte möjlighet att utöka i dagsläget med anledning av de kommande 
planerade neddragningar inför år 2021. Gestaltningen av torget gjordes vid 
byggnationen där man hade en vilja att skapa ett grönt torg, vilket det också 
håller på att bli. Dock kräver växtligheten lite tid för att skapa en lummighet som 
det planerade för. Det är viktigt att flexibiliteten att nyttja torgets fria ytor 
kvarstår. Gatu- och parkenheten i samråd med kommunens stadsarkitekt 
föreslår därav att bibehålla det redan stadsmässigt utformade torget, men att 
komplettera med bänkar och bord vid de platser där det redan finns denna 
utrustning.     

96 personer har röstat för och ingen emot förslaget.  

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 

Idé Svedala – förslag om levande mötesplats på torget i Bara                 

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 103  

Namnsättning av gator, Ågatans förlängning, 
Svedala 

Dnr 2020-000316  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta namngruppens förslag att befintlig gata, det vill säga Ågatan förlängs 
från korsningen med Timmergatan ner till rondellen, vilken binder samman 
Ågatan med Aggarpsvägen och Södra infarten, samt 

att hela gatusträckan namnges Ågatan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen föreslår att sträckningen av den befintliga Ågatan förlängs från 
korsningen med Timmergatan ända ner till rondellen Södra 
infarten/Aggarpsvägen. Hela gatusträckan namnges Ågatan. 

Övriga gatunamn är klara och beslutade, det vill säga både namnsatta och 
adressatt inom redovisat område. 

Rondellen är fortfarande ej namnsatt.  

Ärendet föredras av stadsarkitekt Karin Gullberg. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Presentation namnsättning Ågatan 2020-10-12             

     

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
Namngruppen genom stadsarkitekt 
GIS-ingenjör 
Kart- och mätingenjör 
Räddningstjänst 
PostNord 
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§ 104  

Information om samfällighet Vinninge 
vattenförening 

Dnr 2018-000065  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Information och uppdatering om status i ärendet. 

 

Ärendet föredras av VA-chef Ingrid Edling. 
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§ 105  

Internbudget 2021 för teknisk nämnd 

Dnr 2020-000320  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna internbudgeten för år 2021, samt 

att begära av kommunfullmäktige kompensation för nya enheter inom 
måltidsservice.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tilldelat tekniska nämndens skattefinansierade 
verksamheten 145 157 tkr i ram. För denna ram har förvaltningen upprättat ett 
förslag till internbudget. Internbudgeten för den avgiftsfinansierade 
verksamheten är upprättad utifrån den taxehöjning om 8% för brukningsavgifter 
VA och 10% för anslutningsavgifter VA som föreslagits till kommunfullmäktige.  

Fullmäktige har också beslutat om en effektivisering på -2000 tkr. Denna 
föreslås belasta parkverksamheten och konsekvenserna av denna 
effektivisering framgår av bilaga 1. Efter de beräkningar som har gjorts för 
framtagandet av internbudgeten visar det sig att måltidsservice fattas 1000 tkr 
för att kunna rymma den planerade verksamheten inom tilldelad ram. 
Konsekvenserna av att krympa den planerade verksamheten med 1000 tkr för 
måltidsservice framgår av bilaga 2.  

Efter de beräkningar som har gjorts för framtagandet av internbudgeten visar 
det sig att strategisk planering fattas 200 tkr för att kunna rymma den planerade 
verksamheten inklusive avgiften till Segeås vattendragsförbund inom tilldelad 
ram. Konsekvenserna av att minska avgiften till Segeås vattendragsförbund 
med 200 tkr framgår av bilaga 3. 

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 

Internbudget Tekniska nämnden 2021 

Besparingar samt konsekvenser 2021, bilaga 1 

Besparingar samt konsekvenser 2021, kartor nya höggräsytor - bilaga 1.2 

Budget 2021 konsekvenser besparing måltidsservice, bilaga 2 

Konsekvensbeskrivning Sege å, bilaga 3  

Presentation internbudget 2021 Teknisk nämnd 2020-10-20      
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Yrkanden 
Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) yrkar avslag i del av internbudget gällande 
de konsekvenser som redovisas i bilaga 1 (besparingar inom gatu- och 
parkenheten) samt bilaga 2 (besparingar inom personalbudget för 
måltidsservice).   

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.  

1. Liggande förslag till beslut innebärande att godkänna internbudgeten för 
2021. 

2. Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) avslagsyrkande på delar av 
konsekvenserna i internbudget 2021. 

Ordföranden ställer förslag 1 och 2 mot varandra och finner att tekniska 
nämnden beslutat enligt liggande förslag till beslut.   

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för liggande 
förslag att godkänna internbudget 2021 röstar Ja. Den som vill rösta för Eva 
Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) förslag röstar Nej. Vinner Ja har tekniska 
nämnden beslutat enligt förslag 1. 

Omröstningsresultat: 6 Ja-röster och 1 Nej-röster. 
 
Ja-röst: Erik Stoy (M), Sverker Nordgren (M), Henrik Corneliusson (SD), 
Monalisa Flamander (SD), Per Belander (C), Per Olof Lindgren (L). 
 
Nej-röster: Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S). 
 
Ordförande finner att tekniska nämnden bifaller förslag 1, innebärande liggande 
förslag till beslut att godkänna internbudgeten för 2021. 

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 106  

Information kring verksamhetsplan och 8-årig 
investeringsplan 

Dnr 2020-000321  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen.        

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige fastställde 2020-06-17 Svedala kommuns budgetramar för 
2021 med flerårsplan 2022-2023. Nu påbörjas nämndernas arbete med 
internbudget samt långsiktig investeringsplan och verksamhetsområdenas 
verksamhetsplaner. 

I år ska nämnderna planera för investeringar ur ett långsiktigt perspektiv medan 
verksamhetsområdena ska ta fram verksamhetsplaner utifrån nämndens 
internbudget. I investeringsplanen ska framgå vilka investeringar som grundar 
sig på befolkningsutveckling, detta i syfte att underlätta för framtida 

prioriteringar. Verksamhetsplaner och den långsiktiga investeringsplanen är 

verksamhetsområdets interna dokument och behöver inte behandlas i 
nämnden, dock ska verksamhetsplanen och den långsiktiga investeringsplanen 
lyftas för information till nämnden senast 2020-10-28. Samtligt underlag ska för 
kännedom skickas in till kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen). Den 
28 oktober kommer samtliga nämnders presidium att bjudas till 
kommunstyrelsens budgetutskott för presentation av internbudget och 
verksamhetsplan samt långsiktig investeringsplan. Allt enligt upprättad tidplan 
för 2020 års budgetarbete. 

  

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsplan för teknisk nämnd 2021, 2020-10-20 
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§ 107  

Gatu- och parkprojekt 2021 

Dnr 2020-000345  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att genomföra föreslagna projekt enligt bilaga, samt  

att uppdra gatu- och parkenheten att ta fram en reviderad gång- och 
cykelvägsplan.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Inom beslutade investeringsmedel för gatu- och parkenheten finns medel 
avsatta för olika projekt så som grönyteplan, trafiksäkerhet och cykelvägar.    

Inom grönyteplanen föreslås en lekplats i varje tätort att byggas om 
(Blåsippegatan, Bara Öster och Taltrastsgränd). Dessa lekplatser har 
identifierats att vara i mycket dåligt skick med farlig utrustning och är betydande 
målpunkter för dess område. Dessa lekplatser beräknas tillsammans kosta 1,5 
miljoner kronor. Kvarstående medel om 250 000kr föreslås sättas av till 
oförutsedda akuta åtgärder som kan komma att uppstå, främst avseende 
lekplatser och deras fallskyddsunderlag.   

Inom fastighetsmark behövs åtgärder för Tofta förskolas beläggning och 
lekutrustning, Marbäcksskolans bollplan och gungor till Klågerupskolan. 

Vad gäller gång- och cykelvägar föreslås Norra Tvärgatan och Sigvard Grubbes 
gata att prioriteras. 

Trafiksäkerhetsåtgärd med upphöjd gång- och cykelöverfart vid Joakim Becks 
gata/Klottistelgatan föreslås prioriteras. Resterande medel föreslås nyttjas på 
lämpligaste platser under året då flertalet åtgärder behövs men är beroende av 
kommande kringliggande åtgärder innan slutgiltig prioritering kan genomföras.  

För underhållsbeläggning görs en besiktning efter vintern då det kan ske stora 
förändringar av prioriterade sträckor beroende på vinterns påverkan.     

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson.          

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Presentation gatu- och parkprojekt 2021, 2020-10-09             
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§ 108  

Vinterväghållning Bara Backar 

Dnr 2020-000344  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att stänga av i skrivelsen nämnda gångvägar, under tid då halk- och snöröjning 
ej kan genomföras.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Området Bara Backar har delvis färdigställts där vi kan konstatera att det 
uppstår ett stort problem med vinterväghållningen. För att klara av de 
utmaningar med höjder i området som finns har många trappor byggts. 
Asfaltgångar har anlagts mellan dessa trappor som inte går att nå med maskin, 
vilket innebär att då området är färdigställt är enda sättet att halk- och 
snöbekämpa dessa ytor för hand. Vilket det inte finns avsatta driftsmedel för i 
dagsläget. Flertalet av de byggda gångbanorna leder ut i en åker. Inför 
kommande vinter föreslås avstängning av trappor och tillhörande gångbanor. 

Än så länge är området inte färdigställt, varpå en möjlighet är att samtliga 
gångbanor med trappor stängs av under vinterhalvåret då det inte finns 
ekonomiska medel för halk- och snöbekämpning samt att området inte är 
färdigutbyggt.  

Kartan visar bild över området. Avstängning föreslås sättas vid röda prickar. 

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse inklusive karta, 2020-10-14         
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§ 109  

Tvist entreprenad markarbeten Bara backar 

Dnr 2019-000027  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att framställa skadeståndskrav till Svevia AB genom juridiskt ombud för 
kommunens ekonomiska skada om preliminärt 38,07 miljoner kronor för att 
färdigställa markarbetena för Bara Backar etapp 1, samt 

att hemställa till kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige om att 
tillföra 15 miljoner kronor i 2021 års investeringsbudget för kommunens utlägg 
för att färdigställa markarbetena inom Bara Backar etapp 1.            

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2017 upphandlade projektenheten markarbetena för Bara Backar 
etapp 1 som en totalentreprenad. Etapp 1 är den mest omfattande etappen 
inom Bara Backar-projektet och omfattar utbyggnad av allmän platsmark inkl. 
va-arbeten, dagvattendammar, dagvattenledning, grovterrassering av 
kvartersmark för 170 hustomter, genomfartsgata, lokalgator, belysning, med 
mera. Svevia AB var vinnande anbudsgivare med en anbudssumma om 69,4 
miljoner kronor som ett fast pris för totalentreprenaden.  

Markarbetena för etapp 1 påbörjades i augusti 2017 och skulle ha färdigställts 
med slutbesiktning sommaren 2019 enligt avtalad prestationsbunden tidplan för 
entreprenaden. Svevia ställde emellertid in arbetena i januari 2019 på grund av 
att kommunen hade bestritt Svevias krav på ersättning för störningskostnader 
om 16,7 miljoner kronor. Till följd av att Svevia ställde in arbetena hävde 
kommunen kontraktet med Svevia på grund av väsentligt avtalsbrott. 

Enligt de rättsliga grunderna för kontraktet mellan kommunen och Svevia, 
åligger det Svevia att ersätta kommunen för kommunens ekonomiska skada, 
det vill säga kommunens kostnader för att färdigställa markarbetena i Svevias 
ställe. Med stöd av juridiskt ombud hävdar kommunen att Svevia olovligt har 
brutit kontraktet genom att ställa in anläggningsarbetena. Det finns således 
anledning för kommunen att kräva skadeståndsersättning från Svevia.  

Ärendet föredras av projektchef Alf Rasmussen.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-15 
Ekonomisk redovisning och prognos för Bara Backar etapp 0-3, 2020-09-30                 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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§ 110  

Sammanträdestider teknisk nämnd 2021 

Dnr 2020-000332  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att hålla sammanträden under 2021 kl 17:00 följande tisdagar, förutom tisdag 
16 november 2021 då mötet hålles på dagtid kl. 13:30 (på grund av mötesfri 
kväll), 

26 januari 
2 mars 
30 mars 
4 maj 
1 juni 
22 juni 
24 augusti 
28 september 
26 oktober 
16 november 
7 december               
     

Sammanfattning av ärendet 
De föreslagna mötestiderna är framförallt anpassade efter ekonomienheten, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges agendor. Antalet möten är 
detsamma som under 2020, det vill säga elva stycken.         

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-07 att nämnder inte får sammanträda på 
samma tidpunkt under samma dag. Nämnder kan sammanträda samma dag, 
men möten får inte överlappa varandra. Detta för att förtroendevalda som ha 
flera nämnduppdrag ska kunna närvara på samtliga nämndsammanträden. 

Ärendet föredras av nämndsekreterare Pia Lindberg.         

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-10-07 

Ekonomienhetens inlämningstider 2021 

Kommunstyrelsens beslut sammanträdesplan 2021, 2020-09-07      
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-10-20 

Dnr 2020-000322  

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 
Sammanställning av delegationsbeslut 2020-09-01 - 2020-09-30 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112  

Meddelanden och skrivelser 2020-10-20 

Dnr 2020-000323  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna. 

     

     

Handlingar i ärendet 
Fastighetsreglering berörande Tejarp 9:6 och 9:8 samt avstyckning från Tejarp 
9:8 (Gamla brandstationen i Klågerup), 2020-07-21 

Länsstyrelsens beslut om bifall med villkor Bara 2:4, 2020-09-28 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 6419  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inga nya ärenden anmäls. 

     

     

     

     

     

 

 


