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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 17 november 2020 kl 17:00-
21:00. Ajournerat kl 18:45-18:55. 

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, 2020-11-24 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 114-127 

 Gabriella Göland  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Henrik Corneliussen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-11-17 

Anslaget sätts upp 2020-11-25 Anslaget till och med 2020-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Gabriella Göland  
 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 
Valentin Jovanovic (S) 
Daniel Forsberg (MP) 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Gabriella Göland, nämndsekreterare 
Pia Lindberg, nämndsekreterare, deltagande digitalt via Teams 
Annette Bengtsson, trafikingenjör, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-118 
Alf Rasmussen, projektchef, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-119 
Urban Nordh, projektledare, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-119 
Anna Kron, måltidsstrateg, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-120 

Annci Svensson, service- och avfallschef, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-122 
Andreas Johansson, controller, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-124 
Ingrid Edling, VA-chef, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-127 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef, deltagande digitalt via Teams, §§ 114-127 
Förslagsställare Idé Svedala-förslag, deltager via telefon, § 114 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 



 

 

3(20) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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§ 114  

Svar på Idé Svedala - förslag om förlängd gång- 
och cykelbana under viadukten på Toftavägen 

Dnr 2020-000339  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att avslå Idé Svedala förslaget om att bygga en gång- och cykelväg mellan 
Solskensgatan och Bjeretsvägen, exempelvis likt utformningen genom 

Sjödiken, 

att måla Toftavägen mellan Solskensgatan och Bjeretsvägen som bygdeväg 
med ett körfält för biltrafiken och breda vägrenar som underlättar för gående 
och cyklister,  

att om möjligt anordna belysning i tunneln, samt 

att i samband med målningen genomföra en informationskampanj.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett Idé Svedala förslag om förlängd gång-och cykelbana under viadukten på 

Toftavägen har inkommit. Många människor promenerar och cyklar idag längs 
vägen, under viadukten för att ta sig till naturen på andra sidan av motorvägen. 
Man upplever att många bilar kör fort och man önskar en säkrare väg för 
gående och cyklister. Förslagsställaren föreslår att gång- och cykelvägen vid 
Solskensgatan förlängs norrut tillexempel likt utformning genom Sjödikenvägen. 

Med hänsyn till vägbredden ses två alternativ - att måla vägen som en 
bygdeväg, med ett körfält och breda vägrenar eller en gångbana på västra 

sidan. Bygdeväg förordas, men med hänsyn till att det är en ny vägtyp föreslås 
även att en informationskampanj genomförs vid införandet.      

Förslaget röstades fram av 154 röster för och 1 röster emot. 

Ärendet föredras av förslagsställare och trafikingenjör Annette Bengtsson.    

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-03 
Protokoll teknisk nämnd 2016-10-11 § 100 Svar på medborgarförslag om 

kombinerad cykel- och gångväg längs Toftavägen        
Protokoll kommunfullmäktige 2016-12-14 § 157 Svar på medborgarförslag om 
kombinerad cykel- och gångväg längs Toftavägen   
Idé Svedala – förslag om förlängd gång- och cykelbana under viadukten på 
Toftavägen     
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Yrkanden 

Ordförande tilläggsyrkar att om möjligt anordna belysning i tunneln.   

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att till liggande förslag till beslut finns ordförandes 
tilläggsyrkande att om möjligt anordna belysning i tunneln.  

Daniel Forsberg (MP) tillstyrker ordförandes tilläggsyrkande att om möjligt 
anordna belysning i tunneln. 

Ordförande finner att tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag 

kompletterat med tilläggsyrkandet.     

     

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 115  

Svar på Idé Svedala - förslag om farthinder på 
Gamla Malmövägen i Klågerup 

Dnr 2020-000347  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att avslå önskemålet om att anlägga farthinder på Gamla Malmövägen, samt 

att kommunens digitala hastighetsdisplay ska komma tillbaka under 

begränsade tider.            

Sammanfattning av ärendet 

Ett Idé Svedala förslag har inkommit med förslag om farthinder på Gamla 
Malmövägen i Klågerup. I förslaget beskrivs att vägen ofta används som 
genomfartsled för cyklister, bilar, mopeder och lastbilar. Hastigheten på 
fordonen upplevs för hög varför man önskar farthinder, typ gul/svarta 
plasthinder som ofta används vid vägarbete, som komplement till befintliga 
farthinder. Kostnaden för sådana hinder har beräknats till cirka 1 500 kr i 

inköpspris, därutöver tillkommer kostnader för att ta in och placera ut 
farthindren så att de inte ligger ute under halk- och snöbekämpningsperioden. 
Sedan tidigare finns sidoförskjutningar och genomfartsförbud har nyligen 
införts. Önskemålet om att anlägga plastgupp föreslås avslås med hänsyn till 
detta, arbetsbelastningen och att kommunen prioriterar åtgärder där gång- och 
cykeltrafik korsar gator. Kommunens digitala hastighetsdisplay kan dock 
komma tillbaka under begränsade tider, dock tidigast under 2021.      

Förslaget röstades fram av 56 röster för och 6 röster emot. 

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-10-30   

Idé Svedala – förslag om farthinder på Gamla Malmövägen i Klågerup        

     

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 116  

Uppföljning av idé Svedala - förslag om 
övergångsställe längs Kapellvägen i Svedala 

Dnr 2020-000003  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att refugerna ska vara kvar.        

     

Sammanfattning av ärendet 

Ett Idé Svedala förslag har inkommit som önskar ett övergångsställe över 
Kapellvägen i höjd med Dadelgatan och infarten till Holmagården. Tekniska 
nämnden behandlade ärendet i februari 2020 och beslutade att på prov anlägga 
en gångpassage genom att sätta ut flyttbara refuger. Försöket har nu 
utvärderats. Hastigheterna i korsningspunkten har minskat med cirka 3 km/tim 
och många upplever en förbättrad trafiksituation, med undantag av vissa 
lantbruksfordon som upplever en begränsning.        

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Beslut teknisk nämnd 2020-02-18 §10 Svar på idé Svedala förslag om 
övergångsställe långs Kapellvägen i Svedala 

Idé Svedala förslag om övergångsställe längs Kapellvägen i Svedala             

     

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 117  

Cyklistvelometern Svedala kommun 2020 

Dnr 2020-000356  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att tacka för informationen.       

     

Sammanfattning av ärendet 

Cykelfrämjandet gör varje år en enkät om cykling. Svedala fick tillräckligt med 
svar för att få en kommunrapport. Kommunen rankas till plats 9 av 50 bland 
små kommuner (mindre än 50 000 invånare)         

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-10-21 

Rapport Cyklistvelometern 2020 

Presentation Så tycker cyklisterna!  
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§ 118  

Förfrågningsunderlag utförandeentreprenad för 
utbyggnad av allmän platsmark för Bovieran, 
Svedala 

Dnr 2020-000359  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna framtaget förfrågningsunderlag för upphandling av 
utförandeentreprenad för utbyggnad av allmän platsmark enligt detaljplan för 
Bovieran, Svedala.        

     

Sammanfattning av ärendet 

Miljö och teknik har under hösten 2020 arbetat fram förfrågningsunderlag för 
upphandling av utförandeentreprenad för utbyggnad av allmän platsmark i 
anslutning till Bovierans kommande byggnation av flerbostadshus på gamla IP i 
korsningen Börringevägen/väg 108 i Svedala. Eftersom entreprenadformen är 
utförandeentreprenad har även detaljprojektering genomförts.  

I samband med detaljprojektering och dagvattenutredning inom det begränsade 
detaljplaneområdet, har det framkommit att befintlig trädallé bestående av 11 

hästkastanjer som är delvis angripna av kastanjeblödarsjuka, behöver tas ned 
och ersättas med ny trädallé som bättre tål att stå i en utjämningsyta för 
dagvatten vid stora nederbördsmängder. Länsstyrelsen har beviljat dispens från 
biotopskyddet för den befintliga trädallén som kommer att ersättas av 13 
skogsekar.  

För att uppfylla utjämningsbehovet inom området enligt dagvattenutredningen, 
kommer utjämningsmagasin i form av dike att anläggas norr och väster om 

kvartersmarken. En stödmur i betong i öster ersätter sedvanlig bullervall 
avseende trafikbuller. Stödmuren kommer att täckas av växtlighet. 

Preliminär tidplan för markarbetena är april-oktober 2021 förutsatt att 
markköpsavtal underskrivs av Bovieran AB och godkänns av kommunstyrelsen 
under innevarande år. 

Ärendet föredras av projektchef Alf Rasmussen och projektledare Urban Nordh.         

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Förfrågningsunderlag Bovieran 2020-11-10; 

Administrativa föreskrifter  

Mängdförteckning mark och belysning  
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Byggritningar mark, va, belysning och plantering 

Arbetsmiljöplan (under framtagande) 

Geoteknisk rapport 

VA-utredning 

Miljöprovtagningsrapport  

Normbeskrivning 

Detalj- och illustrationsplan         
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§ 119  

Förfrågningsunderlag totalentreprenad för 
färdigställande av allmän platsmark inom Bara 
Backar, etapp 1, del 2 

Dnr 2020-000360  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna framtaget förfrågningsunderlag för upphandling av 
totalentreprenad för färdigställande av allmän platsmark inom Bara Backar 
etapp 1, del 2.           

Sammanfattning av ärendet 

Miljö och teknik har under hösten 2020 bantat och färdigställt sedan tidigare 

framtaget förfrågningsunderlag för upphandling av återstående markarbeten 
inom Bara Backar etapp 1 som är den största utbyggnadsetappen. Omfattning 
och ambitionsnivå har sänkts vad gäller planteringar och grönytor. Optioner har 
lagts in dels avseende aktivitetsyta och utegym vid dammen i norr och dels 
avseende 3-årig garantiskötsel för grönytor och planteringar. Entreprenaden 
planeras genomförd under perioden mars – november 2021.  

Entreprenaden handlas upp som en totalentreprenad. Vid en eventuell framtida 

tvist med Svevia AB kan kommunen därmed jämföra anläggningsutgiften med 
vad som rätteligen ingick i Svevias åtagande som totalentreprenör. Kommunen 
har fått färdigställa markarbetena i Svevias ställe till följd av Svevias arbets-
nedläggelse och väsentliga kontraktsbrott därav. 

Ärendet föredras av projektchef Alf Rasmussen och projektledare Urban Nordh.         

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 

Förfrågningsunderlag Bara backar etapp 1 del 2, 2020-11-10; 

Administrativa föreskrifter  

Ramhandling mark med tillhörande ritningar 

Ramhandling el 

Geoteknisk rapport 

Arkeologisk rapport 

Normbeskrivning  

Detalj- och illustrationsplan                       
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§ 120  

Måltidsplan 2021 för Svedala kommun 

Dnr 2020-000362  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar   

att man ha tagit del av informationen kring förslag till ny gemensam måltidsplan, 
samt 

att återkomma till frågan vid kommande möten. 

.     

Sammanfattning av ärendet 

Svedala kommun har idag två kostpolicies, en för Vård och omsorg och en för 
Utbildning. För att skapa samsyn kring måltiden är vårt förslag att en 

gemensam måltidsplan skall gälla för Svedala kommun. Det är Måltidsservice 
som har stått för framtagande av gällande förslag. Både Vård och omsorg och 
Utbildning har deltagit i olika forum för att ges möjlighet att ge sin syn på 
planen. Det är av stor vikt att alla känner delaktighet och möjlighet till påverkan i 
framtagandet av måltidsplanen. Måltidsplanen skall ägas av berörda, olika 
verksamheter behöver bidraga med sin del, för att skapa en helhetssyn på 
måltiden. Vi befinner oss där i arbetet att det är av stor vikt att lyssna av vad 

politiken anser samt att politiken ges möjlighet att diskutera med respektive 
partier vad de anser för Svedala kommuns del. 

Tekniska nämnden behöver fatta ett beslut på decembermötet att och hur 
arbetet skall fortlöpa, även att övriga nämnder ges möjlighet till yttrande genom 
ett remissförfarande. 

Tekniska nämnden behöver också fatta beslut om i vilken politisk instans 
måltidsplanen skall beslutas.    

Ärendet föredras av servicechef Annci Svensson och måltidsstrateg/kostvetare 
Anna Kron.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-10 

Utkast måltidsplan 2021 Svedala 2020-10-28  

Kostpolicy Vård och omsorg 2012-01-09 

Kostpolicy Förskola skola 2014-12-01 

Presentation revidering av kostplan 2020-11-03                     
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§ 121  

Upphandling av renhållningsentreprenad gällande 
FTI Svedala kommun och Svedalahem 2021 

Dnr 2020-000379  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen, 

att godkänna påbörjad upphandling kring producentmaterial och elavfall, samt 

att godkänna en förlängning av gällande avtal till och med 2021-04-30.              

 

Sammanfattning av ärendet 

Svedala kommun har idag kontrakt för hämtning av producentmaterial och 
elavfall med SUEZ RECYCLING AB. Avtalstid 2017-04-01 till och med 2019-02-
28 med rätt till två års förlängning vilket utnyttjas. Detta innebär att nytt avtal 
skall börja gälla 2021-03-01. Nuvarande upphandling gjordes tillsammans med 
Lomma kommun, Lomma bostäder och Svedalahem. När kontakt från oss togs 

med Lomma kommun för att påbörja även nu en gemensam upphandling, 
visade det sig att Lomma kommun redan påbörjat sin. Svedala kommun och 
Svedalahem kommer gå ut med ett gemensamt förfrågningsunderlag. Vanligtvis 
ska förfrågningsunderlaget upp till tekniska nämnden, så kommer inte att ske i 
detta fall, utan underlaget kommer att gå direkt ut på förfrågan. 

Innevarande avtal löper ut 2021-02-28, vilket innebär att gällande avtal behöver 
förlängas, fram tills nya avtal är tecknade. Planen är att tekniska nämnden ska 

tilldela nytt avtal i mars 2021. Därför föreslås det gamla avtalet förlängas till och 
med 2021-04-30.      

Ärendet föredras av avfallschef Annci Svensson.    

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-13 

Upphandlingskontrakt för hämtning av producentmaterial och elmaterial i 
Svedala kommun 2017-04-01 – 2019-02-28  

Förlängning av kontrakt för hämtning av producentmaterial och elmaterial 2019-
03-01 - 2021-02-28                    
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§ 122  

Utredning avseende heltid som norm 

Dnr 2017-000165  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att skicka över tjänsteskrivelsen i ärendet som sitt svar till kommunstyrelsens 
personalutskott.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personalutskott har uppdragit åt samtliga nämnder att göra 
en avstämning om nuläge och utveckling i arbetet kring "Heltid som norm" per 
den 31 oktober 2020. 

Inom de enheter som tekniska nämnden svarar för är det endast 

serviceenheten som har deltidstjänster. Totalt finns två medarbetare inom 
serviceenheten, och således inom teknisk nämnd, som inte kan erbjudas heltid i 
dagsläget. 

Vid vakanta tjänster ses möjligheten över att göra dem till heltidstjänster. En del 
tjänster har gjorts om till heltidstjänster. Dock finns inte ekonomisk möjlighet att 
kunna göra om tjänsterna till heltidstjänster. 

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist.  

       

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-13 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-10-20 § 26 Heltid 
som norm     

             

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens personalutskott 
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§ 123  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter tekniska 
nämnden 2020 

Dnr 2020-000222  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att till kommundirektören fördela arbetsmiljöuppgifter, samt  

att kommundirektören har rätt att vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter i enlighet 

med av kommunfullmäktige antagen ”Uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter”.          

     

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och arbetsförhållandena på 
arbetsplatsen regleras i 3 kap. 2 § Arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetsgivaren 
ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att den anställde utsätts för 
olycka eller olycksfall.  

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete och 
allmänna råd om tillämpning av föreskriften (AFS 2001:1), ska arbetsgivaren 
fördela arbetsuppgifter i verksamheten på ett sådant sätt att arbetsmiljökraven 
kan uppfyllas.  

Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna har följande nivåer: 

1. Kommunfullmäktige 

2. Nämnd/styrelse 

3. Kommundirektör 

4. Verksamhetschef och chef för kommunledningskontoret 

5a. Områdeschef 

5b. Rektor/enhetschef och arbetsledare 

6. Lärare och 1:e kock 

Den som fördelar och den som tar emot ska båda vara överens om vilka 

arbetsmiljöuppgifter som följer med fördelningen och att mottagaren har 
tillräckliga kunskaper och resurser innan parterna undertecknar dokumentet. 
Fördelningen skrivs under av båda parter. Fördelningen är giltig så länge 
mottagaren står kvar i den tjänst som fördelningen avser eller till dess att det 
sker en returnering. Om mottagarens tjänst förändras väsentligt genom 
omorganisation eller om mottagaren tillträder en ny tjänst med annat ansvar 
skrivs fördelningen om.  
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Tekniska nämnden behöver nu fatta beslut om att fördela arbetsmiljöuppgifter 
till kommundirektören samt att ge densamme möjlighet att vidaredelegera 
arbetsmiljöuppgifter. 

 

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-13 § 109 Revidering av 
kommunövergripande fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Svedala kommun 

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter (Rutin för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter) 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, tekniska nämnden till kommundirektör 

                 

Beslut skickas till 

Kommundirektören 

Kommunledningskontoret 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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Sammanträdesdatum: 2020-11-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124  

Ekonomisk uppföljningsrapport 3 för teknisk 
nämnd 2020 

Dnr 2020-000082  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna uppföljningsrapport 3, samt 

att översända uppföljningsrapport 3 till kommunstyrelsen för vidare 

handläggning.                   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunfullmäktige antagna nya ekonomistyrningsprinciperna från 
och med 2020 ska det göras en tredje uppföljningsrapport per den 31 oktober. 
Uppföljningsrapport 3 har nu färdigställts och visar på en helårsprognos för den 
skattefinansierade verksamheten på -14 900 tkr och en helårsprognos för den 
avgiftsfinansierade verksamheten på -2 800 tkr. I prognosen för utfallet per 31 
december ingår utrangeringskostnader med 15 971 tkr för den 

skattefinansierade verksamheten samt 1 318 tkr för den avgiftsfinansierade 
verksamheten. Rensat för dessa engångskostnader är prognosen för helåret för 
den skattefinansierade verksamheten 1 071 tkr och för den avgiftsfinansierade 
verksamheten -1 482 tkr. Prognosen för investeringsbudgeten för den 
skattefinansierade verksamheten visar på ett överskott på +30,6 mnkr gentemot 
budget. Prognosen för investeringsbudgeten för den avgiftsfinansierade 
verksamheten visar på ett överskott på +15,0 mnkr gentemot budget.       

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse uppföljningsrapport 3 teknisk nämnd 31 oktober 2020,  

2020-11-16 

Uppföljningsrapport 3 teknisk nämnd 31 oktober 2020     

Presentation Utfallsprognos nr 3 teknisk nämnd 31 oktober 2020 

         

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 125  

Utredning om Svedala kommuns 
avloppsreningsverk och framtida möjlighet att 
eventuellt koppla Svedala tätort till Sjölundaverket  

Dnr 2018-000124  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna utredning om alternativen för Svedala kommun, avseende 
anslutning till Nya Sjölunda verket alternativt utbyggnad av eget lokalt 
avloppsreningsverk, som ett beslutsunderlag inför beslut om framtida 
avloppsreningslösning för Svedala kommun.            

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Svedala har ett väl fungerande avloppsreningsverk som tar hand om spillvatten 
från Svedala tätort med omnejd. Spillvatten från Bara och Klågerup går direkt till 
Sjölunda reningsverk. Det tillstånd som finns har ett tak på flera ämnen som 
avser ca 18500 pe (personekvivalenter). Svedala kommer att nå taket för 
tillståndet om ca 10 år, beroende på utbyggnadstakt exploateringsområden och 
nyinflyttade i Svedala. 

Sjölunda reningsverk, VA syd Malmö, behöver också byggas ut och anpassas 
till ny teknik och nya tillstånd.  VA syd erbjuder alla kommuner i närområdet att 
ansluta sig till nya Sjölunda. 

Oberoende utredning 
Tekniska nämnden har gett VA enheten, i uppdrag att utreda de olika 
alternativen för Svedala kommun, främst från ekonomisk synvinkel, 
investeringar och drift. 

I utredningen försöker man också, så objektivt som möjligt, beskriva andra för 
och nackdelar med de olika alternativen. Miljöfrågor, exploateringsmöjligheter 
med mera. 

Ärendet föredras av VA-chef Ingrid Edling.        

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 
Utredning av den framtida avloppshanteringen i Svedala kommun, slutrapport 

Bilaga 1 i slutrapport, förutsättningar 
Bilaga 2 i slutrapport, överföringsledning spillvatten  
Hållbar – Avloppsrening En första beräkning av ekonomiska konsekvenser 
Malmö avloppstunnel – underlag för beslut  
Tjänsteskrivelse omfattning HAR 
Presentation utredning om Svedala kommuns avloppsreningsverk och framtida 
möjlighet att eventuellt koppla till Sjölunda 2020-11-17              
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§ 126  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-11-17 

Dnr 2020-000337  

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 anmälan av delegationsbeslut 2020-10-01 - 2020-10-31 
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§ 127  

Meddelanden och skrivelser 2020-11-17 

Dnr 2020-000338  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.         

Handlingar i ärendet 

Övrigt; 
Trafikverkets beslut om Statlig medfinansiering 2021 
Skånetrafikens beslut om statlig medfinansiering 2021 
Uppdaterad definition av samhällsviktig verksamhet 2020-10-28 
Pressmeddelande - Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 

personer i Skåne  
Regeringskansliet inför elektronisk remittering den 1 januari 2021 
Rapportering till länsstyrelsen: Status för utbyggnad av VA i Svedala kommun 
 

Kommunstyrelsen; 
Underrättelse samråd om förslag till detaljplan Svedala 122:88 m.fl. – Padel 
 

Kultur- och fritidsnämnd; 
Protokollsutdrag 2020-10-21 § 57 Entreprenadupphandling för kiosk och 
servicebyggnad FSI etapp 2 
Protokollsutdrag 2020-10-21 § 63 Förslag till konstpolicy för Svedala kommun 
 
Utbildningsnämnd; 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-10-19 § 94 Information om förslag 

om trafiktema i Svedala kommuns förskolor och grundskolor 2021 
 
Kommunfullmäktige; 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 80 Omdisponering av investeringsbudget 2020 
gällande kommunägda fastigheter 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 81 Skapande av lokalbank 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 83 Lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala 

kommun 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 84 Justering av VA-taxan 2021 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 85 Antagande av ny renhållningsordning för 
Svedala kommun 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 79 Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för 
Svedala kommun 

Protokollsutdrag 2020-10-28 § 90 Deltagande på distans i kommunfullmäktige-, 
kommunstyrelse-, nämnd- och utskottssammanträden         

 


