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Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 25 augusti 2020 kl 17:00 – 
20:05. Ajournerat kl 18:25 – 18:45 

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 2020-08-31  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 73-76,  
78-87 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Valentin Jovanovic  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-08-25 

Anslaget sätts upp 2020-08-31 Anslaget till och med 2020-09-24 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Anders Nilsson (SD) 
Valentin Jovanovic (S) 
Daniel Forsberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Ewa Lennerling (M) ersätter Erik Stoy (M) 

 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef §§ 73-87 
Pia Lindberg, nämndsekreterare §§ 73-87 
Annette Bengtsson, trafikingenjör §§ 73-78 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 73-78 
Micael Holm, lokalstrateg §§77-81 
Ingrid Edling, tillförordnad VA-chef §§ 73-83 
Andreas Johansson, controller §§ 82-83 
Siv Svahn Elgström, ledamot revisionsnämnden §§ 73-87 
Allmänhet §§ 74-76 
 
 

 

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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§ 73  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

I enlighet med ordförandens förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande föreslår att lägga till ärende - Omdisponering av 
investeringsbudget 2020 gällande av kommunen ägda fastigheter, till 
dagordningen. 
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§ 74  

Svar på Idé Svedala - Fartreducerande åtgärder 
Klottistelgatan och Bäcktistelgatan, Bara 

Dnr 2020-000251  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ligga kvar med sin planering att inrätta farthinder vid infarten till området 
Klottistelgatan och Bäcktistelgatan i Bara.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har inkommit med önskemål om farthinder på Klottistel- 
och Bäcktistelgatan. I gata/parks planering ligger ett förslag om farthinder vid 
infarten från Joachim Becksgata i planeringen. Utbyggnaden bedöms 
preliminärt genomföras under 2021.  

Förslaget har samlat 41 röster för under sin publiceringsperiod på svedala.se. 
Förslagsställaren presenterar förslaget. 

Ärendet föredras från förvaltningen av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-07-28  

Flygfoto över området 

Idé Svedala förslag om fartreducerande åtgärder Klottistelgatan och 
Bäcktistelgatan 

        

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 75  

Svar på Idé Svedala - Trafiksituationen på 
Långgatan (mellan Storgatan och Börringevägen), 
Svedala 

Dnr 2020-000252  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte genomföra ytterligare åtgärder eftersom hastigheten nyligen har sänkts 
till 30 km/tim på stora delar av Långgatan.    

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har inkommit med önskemål om hastighetsreducerande 
åtgärder på Långgatan, mellan Storgatan och Börringevägen. Olycksrisken 
bedöms vara störst i korsningarna med Månsgatan och Rönngatan.      

Förslaget har samlat 40 röster för och 7 emot under sin publiceringsperiod på 
svedala.se. Förslagsställaren presenterar förslaget. 

Ärendet föredras från förvaltningen av trafikingenjör Annette Bengtsson.            

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-08-10                

Idé Svedala förslag om trafiksituationen på Långgatan 

     

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 76  

Svar på Idé Svedala - Förslag om farthinder på 
Torggatan i Bara 

Dnr 2020-000288  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att inte genomföra några ytterligare farthinder på Torggatan.       

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har inkommit med önskemål om farthinder på Torggatan 
i Bara. Trafiken har ökat i takt med den nya bebyggelsen och man upplever att 
hastigheten på gatan är för höga, även en del buskörning förekommer.      

Förslaget har samlat 36 röster för och 1 mot under sin publiceringsperiod på 
svedala.se. Förslagsställaren presenterar förslaget. 

Ärendet föredras från förvaltningen av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om Torggatan 2020-08-10          

Idé Svedala förslag om farthinder på Torggatan i Bara 

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställare 

Stabschef 
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§ 78  

Information om Trafikantveckan 2020, Svedala 
kommun 

Dnr 2020-000266  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Europeiska Trafikantveckan arrangeras inom EU den 16 - 22 september varje 
år sedan 2002. Trafikantveckan syftar till att förbättra folkhälsan och livskvalitén 
genom att förespråka hållbar mobilitet. Kampanjen är en chans för 
kommuninvånare att uppleva gatumiljöernas betydelse för städerna och att 
själva experimentera med praktiska och mer hälsosamma transportlösningar. 

Svedala kommun har sedan starten uppmärksammat Trafikantveckan genom 
olika aktiviteter så som tipsrundor, frågeformulär, guidade centrumvandringar 
och motortrafikavstängningar. Inför årets Trafikantvecka samverkar kommunen 
med energirådgivarna i Lund genom att anordna ett gemensamt event på 
Stortorget i Svedala fredagen den 18 september samt ett webbinarium om 
elbilar den 22 september. Arrangemangen anpassas till rådande pandemiläge 
och kan komma att ordnas digitalt.  

Energi- och klimatrådgivarna finns på plats för att ge gratis, oberoende energi- 
och klimatrådgivning och information till kommuninvånare, företag och 
föreningar. Alla välkomnas att ställa sina frågor om solenergi, vindkraft, 
bioenergi, energilagring osv. Kommunen informerar om pågående 
trafiksatsningar och tar emot synpunkter och förslag. 

Under Trafikantveckan kommuniceras även resultatet från elcykelutlåningen 
som nu pågått i tre år. 

 

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-08-17 

Förslag till program trafikantveckan 16-22 september 2020         
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§ 79  

Förslag till lokalförsörjningsplan 2021-2030 för 
Svedala kommun 

Dnr 2020-000113  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till lokalförsörjningsplan 2021–
2030.          

     

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2021–2030 är en sammanställning 
av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler. Behoven bygger på Statisticons befolkningsprognos från 
2020, Exploateringsprogram Bostäder-Industri 2018 - 2022 innehållande 
bostadsförsörjningsprogram samt verksamhetsområdenas målsättningar.  

Förslaget har skickats på remiss till utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, 
kommunstyrelsen, Svedab och Svedalahem AB.  

Miljö och teknik har sammanställt inkomna remissyttranden i en separat 
redovisning med kommentarer från Miljö och teknik till dessa yttranden.  

Nämndernas och kommunstyrelsens synpunkter har beaktats i den reviderade 
planen. Svedab och Svedalahem har lämnat ett gemensamt yttrande. Dessa 
synpunkter har beaktats i den reviderade planen. 

Ärendet föredras av lokalstrateg Micael Holm.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med förslag till Lokalförsörjningsplan 2021–2030, daterad 
2020-08-17 

Bilaga 1 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens 

lokalbehov och lokalförändringar 2021–2030, daterad 2020-08-17 

Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer av  

miljö och teknik, daterad 2020-08-17 

Remittering lokalförsörjningsplan 2021–2030 för Svedala kommun  

teknisk nämnd 2020-05-26, § 56 
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Remissvar: 

     - Utbildningsnämnden, 2020-06-08, § 59 

       Remiss om kommunens lokalförsörjningsplan 2021–2030 

     - Kultur- och fritidsnämnden, 2020-06-10, § 41 

       Remiss lokalförsörjningsplan 2021–2030 för Svedala kommun 

     - Socialnämnden, 2020-06-25, § 55 

       Remittering lokalförsörjningsplan 2021–2030 för Svedala kommun 

     - Kommunstyrelsen. 2020-08-20 

       Yttrande som nämnd över förslag till lokalförsörjningsplan för perioden 

       2021–2030 

     - Svedab och Svedalahem AB, 2020-06-26 

       Remissvar Lokalförsörjningsplan 2021–2030   

 Presentation lokalförsörjningsplan teknisk nämnd 2020-08-25     

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 80  

Yttrande på kulturmiljöprogram för Svedala 
kommun 

Dnr 2020-000275  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att lämna synpunkter på kulturmiljöprogrammen i enlighet med tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-08-20.           

Sammanfattning av ärendet 
Strategiska planeringsenheten har tagit fram kulturmiljöprogram för Svedala, 
Bara, Klågerup samt Byarna och landsbygden (4st) att användas för att ge ökad 
vetskap om kommunens och orternas historia men även underlag och stöd för 
kommunens fortsatta planeringsarbete och bygglovshantering. 

I kulturprogrammen lyfts miljöer och byggnader fram som på olika sätt speglar 
kommunens historia och som anses särskilt viktiga att vårda bevara och 
utveckla. 

Strategiska planeringsenheten önskar synpunkter på kulturmiljöprogrammen till 
senast den 15 september. Det ska noteras att programmen inte skickats ut på 
remiss. 

Programmen kommer att bearbetas under hösten 2020 men enbart utifrån 
"uppenbara faktafel". Övriga synpunkter samlas i en bilaga. 

Programmen kommer därefter att beslutas av kommunfullmäktige som även 
ska besluta om programmens status det vill säga hur de ska användas.  

Lokalstrategerna har blivit ombedda att, för tekniska nämndens räkning, 
inkomma med synpunkter på programmet, i huvudsak på sakfel. Fokus har 
lagts på är de fastigheter som tekniska nämnden, för kommunens räkning, 
ansvarar för enligt listan nedan.  

Lokalstrategen har i programmen inte funnit några uppenbara faktafel som 
kräver rättelse. 

 
Ärendet föredras av lokalstrateg Micael Holm.   

       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-08-20 

Utskick, Kulturmiljöprogram för Svedala kommun, 2020-07-07 

Kulturprogram för Svedala tätort, Malmö Museer, Kulturmiljösektionen 
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Kulturprogram för Bara tätort, Malmö Museer, Kulturmiljösektionen 

Kulturprogram för Klågerup tätort, Malmö Museer, Kulturmiljösektionen 

Kulturprogram för byarna och landsbygden, Nyréns Arkitektkontor 

Presentation inför teknisk nämnd 2020-08-25 

 

Beslut skickas till 

Strategisk planeringsenhet                 
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§ 81  

Omdisponering av investeringsbudget 2020 
gällande av kommunen ägda fastigheter 

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att investeringsbudget för 2020 omdisponeras enligt förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudget 2020 för åtgärder i av kommunen ägda fastigheter är 
beslutade enligt nedan:  

 

Stationshuset Klågerup Inklädnad fläkt 175 tkr 

Holmeja Station                  Diverse underhållsarbete 60 tkr 

Bostäder Sockerbruket        Diverse underhållsarbete 75 tkr. 

 

Då andra behov av åtgärder uppstått och några beslutade åtgärder bedöms 
kunna skjutas på framtiden föreslås omdisponering av budgeten för följande 
åtgärder:        

Klågerup 1:14,  
Stationshuset Klågerup       

Byte av fönster            80 tkr 
 

Holmeja 6:80,  
Holmeja Station          

Ny lekstuga                        110 tkr 
 

Tejarp 9:8,  
G:a Biblioteket i Klågerup     

Reparation och målning av 
takfot, vindskivor och                                                                 
fönster                     

        120 tkr 

                                 

Förslaget innebär inte utökning av ramen som är 310 tkr exklusive moms. 

Fönsterbytet på Stationshuset påbörjades 2019. 

När det gäller Stationshuset i Holmeja kommer tilläggshyra att tas ut av 
hyresgästen då denne svarar för utvändig lekutrustning. Tilläggsavtal upprättas 
som reglerar villkoren för åtgärd, ekonomi och avtalstid.   

Åtgärderna i G:a Biblioteket men också G:a Brandstationen var planerade för 
2019. Målning av G:a Brandstationen utfördes 2019.  

 

Ärendet föredras av lokalstrateg Micael Holm. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-08-25        

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 82  

Information om eventuell avstängning av vatten 
per 1 oktober 2020, Vinninge vattenförening  

Dnr 2018-000065  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen samfällighetsförening i Vinninge by, vilket är ett krav enligt de av 
teknisk nämnd fastställda riktlinjer om anslutning utanför kommunalt 
verksamhetsområde. VA-enheten skickade 2019-07-01 ut information till 
fastighetsägarna i Vinninge by om att det muntliga avtalet gällande 
vattenförsörjning sades upp och att vattenförsörjningen skulle avslutas 2020-
06-01. För fortsatt gemensam vattenförsörjning ställdes krav på 
samfällighetsförening, alternativt om de hellre önskade enskilda 
förbindelsepunkter. 2020-05-20 skickades information ut om att avstängningen 
senareläggs till 2020-10-01 på grund av överklagan hos Länsstyrelsen (Tn dnr 
2020–000012).  

VA-enheten har inte mottagit kvittens på att en samfällighetsförening är under 
bildande. Det har inkommit en del ansökningar om egna anslutningar vilka är 
under behandling. 

VA-enheten är villiga att förlänga tidsfristen på vattenavstängningen under en 
begränsad period förutsatt att samtliga fastighetsägare tecknar avtal med 
Svedala kommun som VA-huvudman om anslutning utanför kommunalt 
verksamhetsområde innan 2020-10-01, alternativt skriftligen meddelat att 
vattenförsörjningen hellre löses på enskilt vis. Uppfylls inte förutsättningarna 
enligt ovan stängs vattnet av 2020-10-01. På grund av systemets tekniska 
utformning finns det ingen möjlighet att särskilja enskild fastighet.  

Om betalning av brukningsavgifter uteblir under tiden för eventuell förlängd 
tidsfrist, även efter påminnelse, kommer vattenförsörjningen att stängas av. 

VA-enheten har blivit informerad om en fastighetsägare har skickat in en 
stämningsansökan avseende verksamhetsområde för spillvatten. Detta 
påverkar inte ärendet avseende vattenförsörjning.        

Ärendet föredras av tillförordnad VA-chef Ingrid Edling.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-07-29 
Uppsägning av avtal 2019-07-01 
Informationsutskick 2020-05-20 
Informationsutskick 2020-07-31                  
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§ 83  

Justering av VA-taxan 2021 

Dnr 2020-000295  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja brukningstaxorna inom VA-taxan med 8 % från och med 2021-01-01, 

att höja anslutningsavgifterna inom VA-taxan med 10 % från och med 2021-01-
01,  

att godta att det nedskrivningsbehov på ca 2,8 mnkr som framkommit vid 
genomgång av VA-enhetens anläggningstillgångar belastar 2020 års resultat 
för VA-kollektivet, 

att ge Miljö och teknik i uppdrag att göra en revidering av VA-taxans 
uppbyggnad för att kunna träda i kraft 2022-01-01, samt  

att punkten 5.1 i §5 i VA-taxa Svedala kommun från och med 2021-01-01 
kompletteras med följande: För bostadsfastigheter som består av fler än ett en- 
tvåbostadshus ska förbindelsepunkter för V, S och Df upprättas för varje en- 
och tvåbostadshus och anläggningsavgift för anslutningspunkterna erläggas.            

Sammanfattning av ärendet 
En höjning av brukningsavgiften om 8 % föreslås, enligt samma nivå som låg i 
plan förra året för 2021. Detta innebär att ett normalt enbostadshushushåll 
kommer att betala 528 kr mer per år. Först och främst beror det på att de taxor 
som tas in under 2020 inte täcker de löpande kostnaderna utan verksamheten 
bedöms gå med ett underskott på 5,4 mnkr för 2020. Av dessa 5,4 mnkr är 2,8 
mnkr en engångskostnad för det nedskrivningsbehov som framkommit vid en 
genomgång av det bokförda värdet på VA-enhetens anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet har uppstått då anläggningarna hittills inte skrivits av i 
den takt som teknisk livslängd ger från det att anläggningen färdigställdes. Den 
främsta orsaken till underskottet utöver nedskrivningsbehovet är de ökande 
kapitalkostnaderna till följd av en hög investeringstakt samt att intäkterna i form 
av brukningstaxor och anslutningsavgifter blivit lägre än budgeterat. Höjningen 
krävs också för höjda avgifter från VA-Syd.  

Anslutningsavgifterna föreslås höjas för att förbättra kostnadstäckningsgraden 
av nyinvesteringar och därmed inte belasta det övriga kollektivet med kostnader 
för dessa nya bostadsområden. Då investeringar inom VA skrivs av under lång 
tid blir den årliga effekten av en höjning av anslutningsavgifterna endast 42 tkr i 
högre intäkter.  

Kommunens VA-taxa behöver kompletteras för att i byggnationen av nya 
bostadsområden i kommunen kunna undkomma behov av kostsamma 
efteranslutningar då bostadsrättföreningar skapas för en- och tvåbostadshus i 
form av radhus eller dylikt. Som det är idag får dessa bostadsrättsföreningar 
bara en anslutningspunkt, som de debiteras anslutningsavgift för, oavsett hur 
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många hus som byggs på fastigheten. En annan konsekvens av den föreslagna 
förändringen i taxan är att kostnadstäckningsgraden för de investeringar som 
görs i VA-nätet, både i det nya bostadsområdet och utanför, till följd av 
byggnationen av det nya bostadsområdet blir bättre.  

Det föreligger också ett behov av att se över Va-taxan i sin helhet för att tillse 
att taxan är ändamålsenlig och fördelar brukningstaxorna och 
anslutningsavgifterna rätt.   

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson. 

Skälen för beslut  
En höjning av brukningsavgiften om 8 % föreslås. Detta innebär att ett normalt 
enbostadshushushåll kommer att betala 528 kr mer per år. Orsaken till att taxan 
behöver höjas med 8 % är ett flertal. Först och främst beror det på att de taxor 
som tas in under 2020 inte täcker de löpande kostnaderna utan verksamheten 
bedöms gå med ett underskott på 5,4 mnkr för 2020. Den främsta orsaken till 
detta underskott är de ökande kapitalkostnaderna till följd av en hög 
investeringstakt samt ett konstaterat nedskrivningsbehov. Tillsammans med 
underskottet efter 2019 på 0,6 mnkr gör det att prognosen är att det vid 
utgången av 2020 har kollektivet en skuld till kommun på 6,0 mnkr. Detta 
underskott ska täckas av motsvarande överskott under kommande tre 
årsperiod. För att möjliggöra ett resultat i balans för VA-verksamheten under 
2021 behöver taxan höjas med 8 %. Att balansera ett underskott, exklusive 
nedskrivningsbehovet på 2,8 mnkr för 2020, på 2,6 mnkr motsvarar en 
taxehöjning på 7,2 %. Av resterande 0,8 % av den föreslagna taxehöjningen 
kommer från höjda avgifter till Sydvatten och den allmänna kostnadsökningen 
för driften samt för att ge ett visst överskott för att börja betala tillbaka på den 
upparbetade skulden för kollektivet. 

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Budget 2021 KK-utveckling VA 2021-2023 (200616) 

Utökning av abonnentmängden medtagen i VA-taxans utveckling prognos 
2020-2023 

Jämförelser taxor 2020 

Presentation förslag till taxa för VA 2021 Teknisk nämnd 2020-08-25 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

VA-chef 
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§ 84  

Barnperspektivet i tekniska nämndens 
verksamheter 

Dnr 2020-000071  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen överlämna presenterad redovisning.           

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det är kommunens 
styrelse och kommunfullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder, 
förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen. 
Kommunstyrelsen beslutade därför i januari 2020 att uppdra åt nämnderna att 
se över vad respektive verksamhetsområde kan göra för att säkerställa att 
barnperspektivet inbegrips i de kommunala verksamhetsområdena. Uppdraget 
ska redovisas senast 15 september. 

Barnperspektivet tas kontinuerligt i beaktande på olika vis i de enheter tekniska 
nämnden svarar för. Enheterna bedriver sammantaget en mångsidig 
verksamhet, varför insatserna också skiljer sig åt. Dessutom har vissa enheter 
som till exempel serviceenheten också sin huvudsakliga arbetsplats i nära 
anslutning till barn och ungdomar och har således ett tydligare samband med 
målgruppen barn och ungdomar.       

 

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse barnkonventionen 2020-08-18  

Skrivelse barnkonventionen Måltidsservice 2020-04-29 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20 § 5 Barnkonventionen 

        

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

 

19(21) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-08-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-08-25 

Dnr 2020-000223  

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 delegationsbeslut juli 2020 
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§ 86  

Meddelanden och skrivelser 2020-08-25 

Dnr 2020-000224  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna. 

     

     

Handlingar i ärendet 
Bygg- och miljönämnden: 

Underrättelse om beslut om bygglov Nötesjö 1:135-Spillvattenpumpstation 

Kommunstyrelsen: 

Protokollsutdrag 2020-06-22 § 141 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
2019-2022, samrådshandling 

Protokollsutdrag 2020-06-22  § 144 Tillägg till exploateringsavtal avseende 
Tejarp 6:25 m.fl.  

Kommunfullmäktige: 

Protokollsutdrag 2020-06-17 § 58 Budget 2021 med ram för 2022-2023 

Protokollsutdrag 2020-06-17 § 55 Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och styrelser 

Protokollsutdrag 2020-06-17 § 57 Justering av riktlinjer för strategi för finansiell 
strategi och finansiella mål   

Segeåprojekt: 

Spolning av ledning för dräneringsvatten i anslutning till våtmarken Vinninge 
12:2 

Övrigt: 

Nationell vägledning för vädervarningar-Samhällsaktörernas arbete, följebrev 
och faktablad  

 

 



 

 

21(21) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-08-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 6419  

Beslut 
Inga nya ärenden anmäls. 

     

     

     

     

     

 

 


