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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 8 december 2020 kl 17:00-
17:15, 18:20 – 20:15 

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, 2020-12-15  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer 

§§ 130-131, 
135-147 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Anders Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-12-08 

Anslaget sätts upp 2020-12-16 Anslaget till och med 2021-01-08 

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

 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M)                                                       deltar på distans 
Per Belander (C)                                                           deltar på distans 
Jan-Olof Nilsson (BP)                                                   deltar på distans 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef                     deltar på distans  
Ingrid Edling, VA-chef                                                  deltar på distans  
Alexandra Pamp, administrativ chef                            deltar på distans  
Annette Bengtsson, trafikingenjör                               deltar på distans §§ 130-131 
Annci Svensson, servicechef                                      deltar på distans §§ 130-131, 135-138 
Anna Kron, måltidsstrateg                                           deltar på distans §§ 130-131, 135 
Karin Gullberg, stadsarkitekt                                       deltar på distans § 136 
 
 

 

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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§ 130  

Ändring av dagordning 
Dnr 6418  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

enligt ordförandes förslag.    

     

Sammanfattning av ärendet 
En del av sammanträdets ledamöter, tjänstepersoner och inbjudna deltar i 
sammanträdet på distans. 

Ordförande föreslår att digitala mötets arbetsmetod är densamma som tidigare 
möten, det vill säga föredragning med påföljande beslut av ärenden. 
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§ 131  

Svar på Idé Svedala - förslag om granskning av 
kommunens cykelbanor 
Dnr 2020-000392  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att som svar på Idé Svedala förslaget om granskning av kommunens 
cykelbanor meddela att framtagning av en ny gång- och cykelplan pågår och i 
det arbetet kommer intentionen i förslaget att beaktas.      

     

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har lämnats in där man önskar en granskning av 
kommunens cykelbanor. Man upplever att det inte finns logiska cykelstråk utan 
att stråken ofta tar slut i en gata och att man behöver korsa gatorna många 
gånger.  

Förslaget röstades fram av 41 röster för och 0 emot. 

Tekniska nämnden avsätter årligen budget för utbyggnad av cykelvägnätet och 
beslutade 2020-10-09 att ta fram en ny gång- och cykelvägsplan. Inom det 
arbetet sker en analys av cykelstråken och förslag till åtgärder tas fram.      

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om Idé Svedala förslag om förslag om granskning av 
kommunens cykelbanor 2020-11-27 

Idé Svedala - förslag om granskning av kommunens cykelbanor 

     

     

Beslut skickas till 
Stabschef 
Förslagsställare 
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§ 135  

Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun 
Dnr 2020-000362  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att måltidsplanen ändrar benämning till måltidspolicy 2021 för Svedala 
kommun, samt 

att reviderat förslag av måltidspolicyn 2021 skickas på remiss till socialnämnden 
och utbildningsnämnden.           

 

Sammanfattning av ärendet 
För att skapa samsyn kring måltiden är förslaget att en gemensam måltidspolicy 
ska gälla för Svedala kommun. Det är måltidsservice som stått för framtagandet 
av gällande förslag. Både Vård- och omsorg och Utbildning har i olika forum 
deltagit för att ges möjlighet att ge sin syn på måltidspolicyn. Det är av stor vikt 
att alla känner delaktighet och möjlighet till påverkan i framtagandet av 
måltidspolicyn. Måltidspolicyn skall ägas av berörda, olika verksamheter 
behöver bidraga med sin del för att skapa en helhetssyn på måltiden.  

Ärendet föredras av servicechef Annci Svensson och måltidsstrateg Anna Kron.      

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 
Måltidspolicy 2021 – För goda och hållbara måltider i Svedala kommun  
2020-12-08 
Kostpolicy Vård- och omsorg 2012-01-09 
Kostpolicy Förskola skola 2014-12-01 
Presentation revidering av kostplan 2020-11-03                

 

Yrkanden 
Daniel Forsberg (MP) yrkar ett tillägg om att 50% av livsmedelsinköpen ska 
vara ekologiska. Valentin Jovanovic (S) bifaller Daniel Forsbergs förslag.     
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Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Daniel Forsberg och Valentin Jovanovic  
tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden avslår tilläggsyrkandet.  

Ordförande konstaterar att tekniska nämnden beslutar att måltidsplanen ändrar 
benämning till måltidspolicy 2021 för Svedala kommun, samt att reviderat 
förslag av måltidspolicyn 2021 skickas på remiss till socialnämnden och 
utbildningsnämnden.   

 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 136  

Remiss förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun 
Dnr 2020-000364  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att som sitt yttrande översända tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28 till kultur- 
och fritidsnämnden.       

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har remitterat förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun till kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, 
utbildningsnämnden samt socialnämnden med begäran om svar senast 2021-
01-08.  

Kultur- och bibliotekschefen har av kommunrevisionen rekommenderats att ta 
fram rutiner och skapa kontroll över kommunens konstsamling och arbetet med 
konstnärlig gestaltning, varför förslag till konstpolicy framtagits. Svedala 
kommun har haft Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation sedan 
2015. Dessa är i stort behov av uppdatering bland annat beroende på 
förändringar i kommunens organisation.  

 

Skäl för beslut att ta fram en konstpolicy anges vara:  

Svedala kommun har en stolt tradition med konst i det offentliga rummet. 

Det finns ett flertal offentliga konstverk utomhus och en hel del så kallad lös 
konst som placerats i kommunens lokaler.  

Svedala kommun saknar en policy med riktlinjer om urval vid konstinköp och de 
nuvarande riktlinjerna som styrt hanteringen av större konstnärliga gestaltningar 
behöver uppdateras.  

En nedskriven rutin kommer att komplettera Konstpolicyn för att säkerställa att 
förvaltningen av kommunens konst sker enligt fastslagna riktlinjer. 

Tekniska nämnden behöver nu yttra sig i ärendet. Miljö och teknik har gått 
igenom förslaget till konstpolicy och lämnar sammanfattande synpunkter.  

 

Ärendet föredras av administrativ chef Alexandra Pamp och stadsarkitekt Karin 
Gullberg. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse yttrande på remiss med förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun, 2020-10-28   

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21 § 63 

Förslag till konstpolicy för Svedala kommun 

Gällande författning 1:45 Riktlinjer för konstnärlig gestaltning 

Tjänsteskrivelse av kultur- och bibliotekschef daterad 2020-10-06           

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 137  

Information om trafiksituationen på 
återvinningscentralen i Svedala 
Dnr 2020-000391  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen kring förslag som diskuterats med Sysav kring åtgärd 
av trafiksituationen vid återvinningscentralen i Svedala.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Vid införande av inpasseringssystem till återvinningscentralen vid Ågatan, 
uppstod det trafikproblem. Bommen som sattes upp förorsakar att endast två 
bilar kan vara i kö inom området, varav bilar därutöver står i kö ute på Ågatan. 
Förbjuden vänstersväng är den åtgärd som kommunen vidtagit. Olika lösningar 
utöver detta har diskuterats. Ett förslag som lyfts med Sysav och som de ställt 
sig positiva till, är att ny infart skapas, där trafiken leds runt området där Sysav 
har sina utbytescontainrar. En åtgärd där ett stort antal bilar ryms inom 
området. Utfarten skall då i detta förslag vara kvar som idag. 

Det har också inkommit synpunkter från oroliga föräldrar som menar att sikten 
är skymd vid utfart från återvinningscentralen. Där finns idag höga buskar 
innanför staketet tillhörande området som Sysav arrenderar. Sysav är 
föreslagna att sänka buskaget, vilket de också ställt sig positiva till.   

Ärendet föredras av avfallschef Annci Svensson. 

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Skiss på förslag             

     

Beslut skickas till 
Sysav 
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§ 138  

Upphandling av renhållningsentreprenad gällande 
förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) 
Svedala kommun och Svedalahem 2021 
Dnr 2020-000379  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen om rapport för direktupphandling av konsult för 
framtagande av förfrågningsunderlag av producentmaterial gällande Svedala 
kommun och Svedalahem, samt 
 
att delegera till teknisk chef att anta anbud för direktupphandling av 
renhållningsentreprenad gällande förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) 
Svedala kommun och Svedalahem som ska gälla i tre månader 2021-03-01 till 
och med 2021-05-31.     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har idag kontrakt för hämtning av producentmaterial och 
elavfall med SUEZ RECYKLING 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. En direktupphandling är påbörjad som skall gälla i 
tre månader 2021-03-01 till och med 2021-05-31. Ny längre upphandling skall 
träda i kraft 2021-06-01.  

Svedala kommun och Svedalahem har begärt in offert från Miljö och 
avfallsbyrån AB som kommer vara oss behjälpliga i upphandlingsförfarandet. 

Offert är inkommen och godkänd. Kostnaden för konsultarvodet skall delas 
mellan Svedala kommun och Svedalahem.  

Ärendet föredras av avfallschef Annci Svensson.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om direktupphandling 2020-11-30 

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

Förlängning av kontrakt för hämntning av producentmaterial och elmaterial 
2019-03-01 - 2021-02-28     

Rapport för direktupphandling av producentmaterial 2020-11-13                 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 139  

Utformning av regler och riktlinjer på nya 
skötselöverenskommelser av grönyta   
Dnr 2017-000280  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta reviderade regler för skötselöverenskommelse av grönyta,  

att anta framtagna riktlinjer för upplåtande av parkmark för 
skötselöverenskommelse, samt  

att regler och riktlinjer ska börja gälla från och med 1 januari 2021.       

     

Sammanfattning av ärendet 
Den utformade mallen med regler för skötselöverenskommelse av grönyta, 
tidigare kallat nyttjanderättsavtal, har skrivits om och uppdaterats. Tillsammans 
med kommunens jurist har reglerna setts över ur en juridisk synvinkel och ur 
aspekten att öka tydligheten av själva överenskommelsen. Regler kring träd 
inom området har även förtydligats för att skydda de träd som finns på 
kommunal mark.  

För att ge en extra tydlighet har även förslag till riktlinjer tagits fram för 
skötselöverenskommelse av grönyta. Detta för att förtydliga när det kan vara 
aktuellt med att teckna en skötselöverenskommelse och i vilket syfte det görs.    

Ärendet föredras av gatu- och parkchef Johanna Andersson.       

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om utformning av regler och riktlinjer på nya 
skötselöverenskommelser av grönyta 2020-11-30 

Mall med regler för skötselöverenskommelse av grönyta, daterad 2020-11-23 

Riktlinjer för upplåtande av parkmark för skötselöverenskommelse, daterad 
2020-11-23         

     

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden för kännedom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 140  

Utökning av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp 
Dnr 2020-000385  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
föreslagna verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt 
bilagor.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Detta 
enligt lagen om allmänna vattentjänster 2006:412. Efter en översyn av 
verksamhetsområdena i kommunen har VA-enheten tagit fram förslag på 
förändringar, se nedan. 

Bara backar  
Detaljplanelagt område skall om inte särskilda skäl finns ha 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Det kvarstår att fatta 
formellt beslut om att inrätta verksamhetsområde för samtliga vattentjänster för 
Bara backar. 
 
Soläng 
Detaljplanelagt område skall om inte särskilda skäl finns ha 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Det kvarstår att fatta 
formellt beslut om att inrätta verksamhetsområde för samtliga vattentjänster för 
Soläng. 
 

Del av fastigheten Lilla Svedala 3:3 
Ett nybyggt bostadshus som redan är anslutet till kommunalt vatten och 
spillvatten. Aktuell del av fastigheten omges av verksamhetsområde för både 
vatten och spillvatten och fastigheten (del av) anses därför ingå i ett större 
sammanhang varför även den bör ingå i verksamhetsområdena för vatten och 
spillvatten. Vatten- och spillvattenledningen har beräknats klara den ytterligare 
belastningen.   
 

Ärendet föredras av VA-chef Ingrid Edling.     
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 

Lista över förslag på fastigheter att ta in i verksamhetsområde (VO) 2020 

Bilaga 1.A_VO Vatten Bara Backar 

Bilaga 1.B_VO Spillvatten Bara Backar 

Bilaga 1.C_VO Dagvatten Bara Backar 

Bilaga 2.A_VO Vatten Soläng 

Bilaga 2.B_VO Spillvatten Soläng 

Bilaga 2.C_VO Dagvatten Soläng 

Bilaga 3.A_VO Vatten Lilla Svedala 3:3 

Bilaga 3.B_VO Spillvatten Lilla Svedala 3:3         

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 

15(21) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 141  

Internbudget 2021 för teknisk nämnd 
Dnr 2020-000320  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna den förändring av tekniska nämndens internbudget för den 
skattefinansierade verksamheten som framgår av bilagd tjänsteskrivelse  
2020-11-30.        
 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i § 93 2020-11-25 att justera tekniska nämndens 
ram för den skattefinansierade verksamheten med -3519 tkr, varav -3000 tkr 
avser minskade avskrivningskostnader. Den totala minskningen i 
avskrivningskostnader till följd av utrangeringar och ändrade avskrivningstider 
är -3967 tkr, alltså 967 tkr av de minskade kostnaderna får tekniska nämnden 
behålla. Dessa två förändringar medför att en ny fördelning av ram per 
verksamhet behöver göras. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 
ramfördelning som framgår av bifogad tjänsteskrivelsen.       

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om Internbudget 2021 för teknisk nämnd 2020-11-30 

Förändring av internbudget 2021 efter budgetventil 2020-11-20     

 

     

Beslut skickas till 
Controller 
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§ 142  

Omprioritering av VA:s investeringsbudget för 
2021  
Dnr 2020-000068  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige godkänna omprioritering inom VA-enhetens 
investeringsbudget för 2021 enligt tjänsteskrivelse.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund 

Många investeringsprojekt som ligger hos VA-enheten är projekt som är mer 
eller mindre är beroende av externa parter för att kunna genomföras. 

Naturligtvis försöker VA-enheten, tillsammans med projektenheten och 
strategisk planeringsenhet att planera utifrån alla kända faktorer och externa 
parter men ibland uppstår förseningar i projekt. Med anledning av detta behöver 
vissa omprioriteringar av investeringsbudgeten göras. 

Ett exempel är Bara kyrkby där det ska inrättas ett verksamhetsområde, med 
krav från Länsstyrelsen, skulle genomförts år 2020. Men projektet har stått still i 
väntan på ledningsrätt och kommer nu att genomföras först under 2021. 

Ärendet föredras av VA-chef Ingrid Edling.        

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om Omprioritering av VAs investeringsbudget 2021,  

2020-12-01.              

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Controller 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 143  

Information om slamavvattningsprojekt 
Dnr 2020-000103  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna för hela projektet totalt 17 miljoner kronor, resterande medel att 
tas från investeringsmedel avsatta för optimering av reningsprocess. Tidigare 
beslut från Teknisk nämnd var på 16,3 miljoner kronor.         

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala avloppsreningsverk byggdes i början av 70-talet och har renoverats 
löpande genom åren, men det har inte tidigare gjorts någon översyn och 
optimering av hela processen. Slamavvattningen på Svedala 
avloppsreningsverk var föråldrad och behövde ersättas med nya lösningar.  

Projektet påbörjades 2018 med en förstudie och senare projektering. 
Upphandling sommaren 2020 och entreprenaden startade i augusti och 
beräknas vara klart slutet av april 2021. 

I den ursprungliga kalkylen har man underskattat kostnader för upphandling, 
byggprojektadministration, el-arbete inklusive material, kontrollansvarig, 
besiktningar, samt utökade kostnader för drift på grund av försening. 

Ärendet föredras av VA-chef Ingrid Edling. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om slamavvattningsprojekt Svedala avloppsreningsverk  
2020-12-02          
     

Beslut skickas till 
Controller 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 144  

Information om Svedala kommuns riktlinjer för 
deltagande på distans vid sammanträden 
Dnr 2020-000390  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 2020-10-28 § 90 ett beslut om att tillåta 
deltagande på distans i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och 
utskotten. I beslutet gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för ändamålet. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vad som 
praktiskt krävs för att genomföra ett sammanträde som uppfyller 
kommunallagens krav på deltagande på distans. I riktlinjerna förtydligas också 
ansvarsfördelningen för deltagande på distans.     

Ärendet föredras av administrativ chef Alexandra Pamp.   

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse Svedala kommuns riktlinjer för deltagande på distans vid 
sammanträden 2020-12-01 
Svedala kommuns riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträden 
Information kring sammanträde på distans via Teams 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 145  

Stängda nämndsammanträden till följd av covid-
19 
Dnr 2020-000397  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att från 1 januari 2021 och tills vidare, hålla stängda nämndsammanträden till 
följd av covid-19 med syftet att minska smittspridning.          

     

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i januari 2015 att hålla offentliga sammanträden 
och har gjort så sedan dess. Till följd av den ökade smittspridningen av covid-
19 vidtas nu olika åtgärder för att minska smittspridningen och för att kunna 
bedriva nämndverksamheten säkert. En åtgärd som nämnden föreslås besluta 
om är att hålla stängda sammanträden, det vill säga frångå tidigare fattat beslut. 

Presidiet för tekniska nämnden har diskuterat frågan vid sitt möte 2020-11-24 
varför detta ärende nu skrivs fram till nämnden att besluta om.      

Ärendet föredras av administrativ chef Alexandra Pamp.     

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om stängda nämndsammanträden till följd av covid-19  
2020-11-24        
         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Kommunledningskontoret för kännedom 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 146  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-12-08 
Dnr 2020-000381  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna skrivelsen med fattade delegationsbeslut. 

     

     

Handlingar i ärendet 
Sammanställning av delegationsbeslut 2020-11-01 - 2020-11-30 
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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-12-08 

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 147  

Meddelande och skrivelser 2020-12-08 
Dnr 2020-000374  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.     

     

Handlingar i ärendet 
Sydvatten protokoll 299  

Information om tillståndsansökningar för transport av avfall vecka 47 

Expediering av regeringsbeslut 

Viktig information om Länsstyrelsens e-tjänster 

Dom avslag överklagande att genomföra ändring vid Svedala 
avloppsreningsverk 

 

Kommunfullmäktige; 

Protokollsutdrag 2020-11-25 § 93 Budget 2021 med ram för 2022-2023 

Protokollsutdrag 2020-11-25 § 97 Anläggning av fotbollsplaner, kiosk och 
servicebyggnader vid FSI Etapp 2, Aggarps Sporthall 

 

     

     

 

 


