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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus Naverlönnsalen, tisdagen den 27 augusti 2019 kl 17:00-
20:40, ajournerat 18:15-18:40 

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 Svedala kommunhus, Miljö och teknik, 2019-09-03  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 80-96 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Erik Stoy  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Anslaget sätts upp 2019-09-03 Anslaget till och med 2019-09-26 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Alexandra Pamp  
 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) §§ 80-92 exklusive beslut 
 

Tjänstgörande ersättare 

Mona Lisa Flamander (SD) för Anders Nilsson (SD) 
Per Belander (C) för Valentin Jovanovic (S) §§ 92-96 
Jan-Olof Nilsson (BP) för Anna Asp (MP) 

Ersättare och insynsplatser 

Per Belander (C) §§ 80-91 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Björn Wennerlund (KD) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Alexandra Pamp, administrativ chef 
Lin Linde, t f VA-chef §§ 87-89 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 80-89 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 80-92 
Andreas Johansson, controller §§ 81-89, 91 
Anette Bengtsson, trafikingenjör §§ 80-81 
Micael Holm, lokalstrateg §§ 90-91 
Allmänhet, §§ 80-87 
 
 

 

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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§ 80  

Svar på idé Svedala- förslag om laddstolpar i Bara 

Dnr 2019-000080  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att se positivt på en utbyggd laddinfrastruktur, samt  

att undersöka möjligheten att engagera enskilda fastighetsägare att upplåta 
plats för laddstolpar i Bara centrum.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Genom idé Svedala har det inkommit förslag om att införa laddstolpar för 
elfordon i Baras centrala samhälle. Allt fler skaffar elfordon och förslagsställaren 
önskar att kommunen ligger i framkant med att tillhandahålla laddmöjlighet.   

Förslaget har samlat 43 röster för och 0 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

Förslagsställaren presenterar förslaget. 

Trafikingenjör Annette Bengtsson föredrar ärendet.       

Ordföranden föreslår nämnden att se positivt på en utbyggd laddinfrastruktur, 
samt att undersöka möjligheten att engagera enskilda fastighetsägare att 
upplåta plats för laddstolpar i Bara centrum.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör daterad 2019-06-19 

Idé förslag Svedala – förslag om laddstolpar i Bara 

          

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Kanslichef  

Miljöstrateg (för kännedom) 
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§ 81  

Svar på idé Svedala- förslag om säkerheten på 
Malmövägen vid kyrkogården 

Dnr 2019-000081  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att i nuläget inte utföra mer än de planerade åtgärderna vid kyrkans parkering, 
samt  

att överlämna förslaget till trafiksäkerhetsgruppen för övervägande av nya 
åtgärder i framtida planering.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Genom idé Svedala har det inkommit ett förslag om att öka säkerheten på 
Malmövägen vid kyrkogården genom förslagsvis sänkt hastighet till 30 km/tim, 
anläggande av trottoar och/ eller farthinder.  

Förslaget har samlat 86 röster för och 0 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

Förslagsställaren presenterar förslaget. 

Trafikingenjör Annette Bengtsson föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår nämnden att i nuläget inte utföra mer än de planerade 
åtgärderna vid kyrkans parkering, samt att överlämna förslaget till 
trafiksäkerhetsgruppen för övervägande av nya åtgärder i framtida planering.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör daterad 2019-06-24 

Hastighetsplan Svedala   

Idé Svedala - förslag om säkerheten på Malmövägen vid kyrkogården           

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Trafiksäkerhetsgruppen 

Kanslichef  

Svedala församling (för kännedom) 

 



 

 

6(22) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82  

Svar på idé Svedala - förslag om discgolfbana i 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000049  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslag om att anlägga en 9- eller 18-håls discgolfbana i Svedala 
kommun.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag om att kommunen anlägger en riktig 9- eller 18-håls discgolfbana har 
kommit in. Oro över att den befintliga discgolfbanan skulle försvinna eller 
försämras har föranlett detta ärende, på grund av de åtgärder som planerats 
och beslutats göras på gröningen i Bara. På gröningen håller nu lekplatsen på 
att byggas om och ett utegym byggs. Buskage och trädplanteringar fräschas 
upp. I planeringen av ombyggnationen av gröningen har gatu- och parkenheten 
varit i kontakt med grundaren av Bara Discgolf Park som har fått lämna 
synpunkter så att banan inte skulle påverkas, eller om den påverkades, hitta 
lösningar på det. 

Förslaget har samlat 255 röster för och 2 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

Dagens bana är en 13-hålsbana (se bifogad bild på informationstavlan vid 
banan) och under sommaren vid ombyggnationen av gröningen har även 
klubben fått en korg till uppsatt.     

Att bygga ytterligare discgolfbanor har kommunen inte någon mark till i 
närområdet. Att utöka den discgolfbanan som finns idag ser vi inte är möjligt, 
dels utrymmesmässigt dels då det finns fler intressen att nyttja gröningen i Bara 
till olika aktiviteter. Vi ser idag Baras discgolfbana som ett positivt inslag i ett 
aktivitetsgrönområde där vi nu bygger om en lekplats med tema rörelselek och 
även första utegymmet i Bara på allmän platsmark.        

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-07-18 

Foto på informationstavlan om Baras discgolf 13-hålbana 

Idé Svedala- förslag om discgolfbana i Svedala kommun   
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Beslut skickas till 
Förslagsställare  

Kanslichef  

  



 

 

8(22) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83  

Svar på idé Svedala - förslag om lekplatser i Bara 

Dnr 2019-000140  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att bifalla förslaget, samt  

att uppdra till förvaltningen att se till alla ålderskategorier samt spridningen av 
dessa på olika lekplatser.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Boende i Bara upplever avsaknad av gungor anpassade för små barn och 
önskar att de nya lekplatserna inom Bara Backar får mer utrustning för mindre 
barn.  

Förslaget har samlat 31 röster för och 0 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

Hur lekplatserna utformas inom Bara Backar är inte specificerat i detalj ännu. 
Detta önskemål lämnas förslagsvis därför vidare till projektenheten där slutgiltig 
gestaltning bestäms i samråd med gatu- och parkenheten.         

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-07-10 

Idé Svedala - förslag om lekplatser i Bara 

          

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Kanslichef  

Projektenheten 
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§ 84  

Svar på idé Svedala - förslag om fler 
hundrastplatser i Svedala 

Dnr 2019-000133  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslag om fler hundrastplatser i Svedala då det ej kan prioriteras inom 
nuvarande investeringsplan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Boende i Svedala föreslår byggnation av fler hundrastplatser i Svedala och har 
gett förslag om att stängsla in gräsytor utmed väg 108 genom Svedala.  

Förslaget har samlat 36 röster för och 0 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

Gatu- och parkenheten ställer sig positiva till placering av hundrastplats i östra 
industriområdet då det kan vara en lämplig plats där inte många boende 
drabbas. Kostnaden för arbetet bedöms att uppgå till 150-200 tkr. Då 
besparingar ska göras för kommande åren, både avseende drift och 
investeringar, bedömer gatu- och parkenheten inte att detta bör prioriteras före 
de projekt som redan finns med i investeringsbudgeten.           

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.   

Ordföranden föreslår att avslå förslag om fler hundrastplatser i Svedala då det 
ej kan prioriteras inom nuvarande investeringsplan.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-07-05 

Karta 

Idé Svedala - förslag om fler hundrastplatser i Svedala 

          

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Kanslichef  
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§ 85  

Svar på idé Svedala - förslag om utbyggnad av 
hundrastgården på Roslätt 

Dnr 2019-000118  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslag om fler hundrastplatser i Svedala då det ej kan prioriteras inom 
nuvarande investeringsplan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Nyttjare av hundrastplatsen vid Roslätt önskar utökning av hundrastplatsen 
genom att sätta staket och grindar kring den befintliga dungen för att skapa 
olika ytor för mindre och större hundar. 

Förslaget har samlat 65 röster för och 1 röst emot under sin publiceringsperiod 
på svedala.se. 

Gatu- och parkenheten ställer sig positiva till utformning av förslaget. 
Kostnaden för arbetet bedöms uppgå till 75 - 100 tkr. Då besparingar ska göras 
för kommande åren, både avseende drift och investeringar, bedömer gatu- och 
parkenheten inte att detta bör prioriteras före de projekt som redan finns med i 
investeringsbudgeten.           

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.   

Ordföranden föreslår att avslå förslag om fler hundrastplatser i Svedala då det 
ej kan prioriteras inom nuvarande investeringsplan.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-07-10 

Karta 

Idé Svedala - förslag om utbyggnad av hundrastgården på Roslätt           

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Kanslichef  
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§ 86  

Svar på idé Svedala - förslag om belysning av 
rasthage för hundar i Bara 

Dnr 2019-000112  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslaget om belysning av hundrastplatsen i Bara.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Nyttjare av hundrastplatsen i Bara önskar stark belysning i form av strålkastare 
för att möjliggöra en ökad användningen av ytan även när det är mörkt ute. 

Förslaget har samlat 97 röster för och 0 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se.  

Att sätta belysning på denna yta skulle påverka intilliggande fastigheter. Även 
djurlivet i talldungen påverkas negativt i mycket stor omfattning då talldungen är 
ett viktigt naturområde för Bara tätort med ett rikt djurliv.  

En andel av budgeten som är avsatt för belysning går årligen till att förbättra 
belysning genom uppsättning av nya armaturer på mörka platser. De platser 
som prioriteras högst är ur säkerhetshänseende gång- och cykelvägar som idag 
är mörka.          

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-07-11 

Karta 

Idé Svedala - förslag om belysning av rasthage för hundar i Bara 

          

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Kanslichef  
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§ 87  

Svar på idé Svedala - förslag om anläggande av 
hundrastgård i centrala Svedala 

Dnr 2019-000119  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslaget om anläggande av hundrastgård i centrala Svedala då det 
inte finns tillräckligt stora ytor att använda för detta.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Boende i centrum i Svedala har gett förslag om hundrastplats i centrum med 
förslag om placering vid Segestrand och stationen. 

Förslaget har samlat 88 röster för och 3 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. 

Gatu- och parkenheten ställer sig inte bakom förslaget om placering av 
hundrastplats vid föreslagna platser. För att anlägga en hundrastplats behövs 
en yta om 3-5000 kvm för att det ska ge de behov som finns och inte ska en 
sanitär oangelägenhet som dåtidens hundtoaletterna innebär. Det hade även 
inneburit en hundrastplats i nära anslutning till ett större bostadsområde, vilket 
oftast inte är uppskattat av boende intill anläggningen.          

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-07-11 

Karta 

Idé Svedala - förslag om anläggande av hundrastgård i centrala Svedala 

          

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Kanslichef  
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§ 88  

Information om justering av VA-taxan 2020 

Dnr 2019-000068  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ha tagit del av informationen och lägga den till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
En höjning av brukningsavgiften om 12 % föreslås. Detta innebär att ett normalt 
enbostadshushushåll kommer att betala 708 kr mer per år. Först och främst 
beror det på att de taxor som tas in under 2019 inte täcker de löpande 
kostnaderna utan verksamheten bedöms gå med ett underskott på 3,2 mnkr för 
2019. Den främsta orsaken till detta underskott är de kraftigt ökande 
kapitalkostnaderna till följd av en hög investeringstakt. Höjningen krävs också 
för höjda avgifter från Sydvatten och VA Syd och utökning av personal.  

Kommunens Va-taxa har fått en översyn och vissa ändringar föreslås för att ta 
hänsyn till företeelser som blivit mer vanliga sedan taxan infördes 2011, såsom 
sprinkler och komplementbyggnader för boende. Texten har också fått vissa 
förtydliganden såsom när tilläggsavgiften ska tillämpas.   

T f VA-chef Lin Linde och controller Andreas Johansson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av VA-chef daterad 2019-08-15 

Förslag till ny taxa för vatten och avlopp 

Förslag till brukningsavgift inklusive moms 2020      

Jämförelse mellan olika kommuner 

Budgetberäkning 2020 med plan för 2021–22           

Beslut skickas till 
Controller 
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§ 89  

Information om vattenläcka Ringtrastgränd 11 juli 
2019 

Dnr 2019-000175  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna delegationsbeslut fattat av ordförande 2019-07-16.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 juli 2019 uppstod en större vattenläcka längst ner i gatan på 
Ringtrastgränd. Detta föranledde att ett mycket stort schakt fick grävas då 
ledningarna ligger mycket djupt. Eftersom ledningarna visade sig ligga så 
extremt djupt beslutade ordförande istället att lägga ny vattenledning i gatan 
med nya serviser in till samtliga fastigheter i Ringtrastgränd. Kvällen den 18 juli 
höll ett möte med boende på gatan där information om detta gavs.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson och t f VA-chef Lin Linde föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Beslut daterat 2019-07-16 
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§ 90  

Effektiv hantering av tekniska nämndens lokaler 

Dnr 2019-000168  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att redovisa objekten Småskolan, Gamla Brandstationen i Klågerup och Gamla 
Biblioteket i Klågerup samtliga med dålig nyttjandegrad och/eller 
kostnadseffektivitet, samt 

att översända beslutet till budgetutskottet för vidare beredning. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade i juni beslut om att varje nämnd ska se över sin 
lokalanvändning avseende nyttjande och ekonomi och till budgetutskottet 
redovisa vilka lokaler som inte används optimalt och inte är kostnadseffektiva. 

Samtliga tekniska nämndens objekt har analyserats avseende nyttjande av yta 
och nyttjande i tid samt ekonomi. 

Studien visar bra nyttjande och acceptabel ekonomi av lokalerna med undantag 
av tre objekt; Småskolan, Gamla brandstationen i Klågerup och Gamla 
biblioteket i Klågerup. 

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg daterad 2019-08-19 

Sammanställning lokaler teknisk nämnd daterad 2019-08-19 

Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-17 § 149 Arbete med budget 2020 med 
plan för 2021–2022     

Protokoll kommunstyrelsen 2017-10-30 § 242 Förberedelse för försäljning av 
Tejarp 9:8 samt visst underhåll av byggnaderna 

Protokoll teknisk nämnd 2017-10-10 § 148 Förberedelse för försäljning av 
Tejarp 9:8 samt visst underhåll av byggnaderna           

Beslut skickas till 
Budgetutskottet 
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§ 91  

Information om budget 2020 och plan 2021-2022 
för teknisk nämnd  

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i juni att för budget 2020 ha en annan 
budgetprocess än tidigare år. Bland annat uppdrogs nämnderna att förbereda 
en effektivisering om 1,5 % av nämndens ram. För tekniska nämndens 
skattefinansierade verksamhet innebär ett effektiviseringskrav på 1,5 % en 
minskad ram om 2 086 tkr. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på vilka 
effektiviseringar som kan göras som motsvarar 2 086 tkr.  

Till skillnad från tidigare år ska denna skrivelse inte skickas vidare till 
kommunstyrelsen för att vara underlag i framtagandet av kommunens budget 
utan det ska bara hanteras inom nämnden. Därför har förvaltningen även i 
dokumentet lyft fram framtida utmaningar inom nämndens ansvarsområde, 
både för den skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamhet.  

Controller Andreas Johansson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller daterad 2019-08-15 

Förslag till budget 2020 samt ram 2021-2022 för teknisk nämnd 

Protokoll kommunstyrelsen 2019-06-17 § 149 Arbete med budget 2020 med 
plan för 2021–2022 
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§ 92  

Information om tvist entreprenad markarbeten 
Bara backar etapp 1 

Dnr 2019-000027  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Projektchef Alf Rasmussen och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Presentation tvist med Svevia Bara backar 2019-08-14 

Bara backar, etapp 1 PM Entreprenadjuridisk tvist med Svevia AB 

Bilaga 1 - Brev från Svevia med krav på störningsersättning 2018-07-06 

Bilaga 2 - Bilaga till Svevias brev 2018-07-01 

Bilaga 3 - Svar till Svevia genom MAQS advokatbyrå 2018-08-24 

Bilaga 4 - Diagram från Svevia som visar anbudskalkyl jämfört med verkligt 
utfall 2018-09-24 

Bilaga 5 - Brev från Svevia med hot om arbetsinställelse och hävning av 
entreprenörskontrakt 2018-11-30 

Bilaga 6 - Svar till Svevia gm MAQS advokatbyrå 2018-12-19 

Bilaga 7 - Brev från Svevia genom Setterwalls advokatbyrå 2019-04-10 

Bilaga 8 - Svar till Svevia genom MAQS advokatbyrå 2019-06-05 
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§ 93  

Samarbete om energi- och klimatrådgivning 

Dnr 2017-000293  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ingå samverkansavtal avseende klimat- och energirådgivning, 

att delegera till teknisk chef att slutgiltigt förhandla fram avtal och utse deltagare 
till styrgrupp och arbetsgrupp.      

Sammanfattning av ärendet 
Under flera år har det funnits ett samarbete mellan Staffanstorp, Lomma, 
Kävlinge och Svedala när det gäller klimat- och energirådgivning. Detta 
samarbete har sagts upp och behöver omformas. 

Det nya samarbetet skulle även omfatta Lunds kommun. De kommuner som nu 
är aktuella för att teckna ett avtal om kommunsamarbete gällande energi- och 
klimatrådgivning (EKR) är Lund, Staffanstorp, Lomma och Svedala. Lunds 
kommun kommer att vara värdkommun och övriga kommuner 
samarbetskommuner. 

Målsättningen är att ge bästa möjliga energi- och klimatrådgivning till 
medborgare och verksamheter i kommunerna efter de förutsättningar och ramar 
som ges. Att göra detta i samarbete utgör en vinna-vinna möjlighet för 
kommunerna och deras medborgare. 

Det statliga stödet från Energimyndigheten för EKR, som nu funnits i tjugo år, 
utgör utgångspunkten och basen för verksamheten. Vid behov och när 
möjlighet ges, kan verksamheten med hjälp av extern projektfinansiering och 
liknande, förstärkas ytterligare. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef daterad 2019-08-15 

Avtal om kommunsamarbete gällande energi- och klimatrådgivning, daterat 
2019-08-01 

Sammanställning av tidigare årsredovisningar av klimat- och energirådgivning 
(2015 och 2016) 

Uppföljning av energirådgivning 2017 
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§ 94  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000128  

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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§ 95  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000122  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.           

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige: 

Protokollsutdrag 2019-05-15 § 46 Handlingsplan med kommunövergripande 
förbättringsområden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Protokollsutdrag 2019-05-15 § 47 Kostnad för återställning av lokal till bostad, 
Marbäcksgatan 77-79  

Protokollsutdrag 2019-05-15  § 49 Revidering av reglemente rörande arvode till 
ordförande och vice ordförande 

Protokollsutdrag 2019-06-17 § 149  Arbetet med budget 2020 med plan för 
2021-2022 

Protokollsutdrag 2019-06-12  § 61 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019 

Protokollsutdrag 2019-06-12  § 67 Revidering av författningssamling 2:02 Avgift 
för frukost i skolan 

Protokollsutdrag 2019-06-12  § 68 Revidering av författningssamling 2:16 
Matpriser vid servering 

 

Beslut från kommunstyrelse: 

Protokollsutdrag 2019-05-27  § 117 Ekonomisk uppföljning per den 30 april 
2019 

Protokollsutdrag 2019-06-17  § 148 Nämnders mål och indikatorer i Svedala 
kommun 2019 

Protokollsutdrag 2019-06-17  § 155 Intern kontroll 2019 för Svedala kommun 

 

Övrigt: 

Protokollsutdrag pensionsärsrådet 2019-05-23 § 34 Övriga frågor- 
Pensionärsrådets roll som remissorgan och samrådsorgan till kommunens 
styrelser, nämner och förvaltningar i frågor som särskilt berör pensionärer 

Information om möjligheten att söka bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till 
dricksvatten, inkommet 2019-06-27 från Länsstyrelsen 
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Mål och indikatorer teknisk nämnd 2019, uppdaterad 2019-08-13 
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§ 96  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 5476  

     

     

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden anmäls.  

     

     

     

 

 


