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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-24  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 24 september 2019 kl 17:10-20:15 ajournerat 18:00-
18:25 
 
 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sverker Nordgren 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, Miljö och teknik, 2019-10-01  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 98-110 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Sverker Nordgren  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2019-09-24 

Anslaget sätts upp 2019-10-01 Anslaget till och med 2019-10-25 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Miljö och teknik 
 

Underskrift 

  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Valentin Jovanovic (S) 
Anna Asp (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Anders Nilsson (SD) ersätts av Mona Lisa  Flamander (SD) 
 

Ersättare 

Ewa Lennerling (M) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Alexandra Pamp, administrativ chef 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§98-105 
Annette Bengtsson, trafikingenjör §§98-102 
Andreas Johansson, controller §§103-105 
Magnus Andreasson, VA-ingenjör §§98-105 
Alexander Nordström, Assisterande byggledare §§98-105 
Allmänhet §98-101 
 

 

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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§ 98  

Svar på idé Svedala - förslag om förbud mot 
cirkusuppträdande med djur 

Dnr 2019-000191  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslaget om förbud mot cirkusuppträdande med djur då det finns en 
nyligen reviderad djurskyddslagstiftning på området som syftar till att säkerställa 
ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedalaförslag har inkommit med önskemål om förslag mot 
cirkusuppträdande med djur. Förslaget har samlat 33 röster för förslaget och 0 
röster emot förslaget under sin publiceringsperiod på svedala.se.  

Teknisk nämnd ansvarar för remissvar till polisen avseende nyttjande av allmän 
platsmark. I dessa yttrande svarar gatu- och parkenheten enligt delegation från 
teknisk nämnd på om platsen är lämplig för ändamålen som ansökan avser 
samt om skyltning sker enligt riktlinjerna samt om trafiksäkerheten inte 
påverkas negativt.  

Bygg- och miljöenheten gör utredning och svarar för om djuren har möjlighet att 
skötas på tillfredsställande sätt enligt djurskyddslagen. Djurskyddslagen 
(2018:1192) har nyligen reviderats. Denna modernisering av lagen har tagit 
tillräcklig och tillfredsställande hänsyn till att djurhållning ska ske på ett humant 
och bra sätt både i hemmet och vid tillställningar så som cirkus.     

Gatu- och parkchef, Johanna Andersson, föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-09-09 

Idé Svedala- förslag om förbud mot cirkusuppträdande med djur 

   

Beslut skickas till 
Förslagsställare  

Kanslichef  
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§ 99  

Svar på idé Svedala - förslag om asfaltering av 
gång- och cykelvägen mellan Klågerup och Pude 
badsjö 

Dnr 2019-000190  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslaget då cykelvägen idag främst försörjer fritidsresande. Om 
cykelvägen kommer att ingå i det regionala stråket som möjliggör 
arbetspendling kan asfaltering komma att bli aktuellt.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag om att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Klågerup och Pude 
badsjö har lämnats in. Man upplever att det är svårt med smala cykelhjul och 
barnvagnar på den grusbelagda cykelvägen. Förslagsställaren hoppas också 
att fler skulle cykla i stället för att ta bilen om man asfalterar cykelvägen.  

Idéförslaget har fått 118 röster för och 60 röster emot. Kostnaden för 
asfalteringen av cykelvägen har beräknats till cirka 700 000 kr. På sikt kan 
cykelvägen komma att ingå i det regionala stråket Klågerup-Holmeja-Svedala.   

Trafikingenjör Annette Bengtsson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör daterad 2019-09-12 

Idé Svedala - förslag om asfaltering av gång- och cykelväg 

Beslut skickas till 
Förslagsställare  

Kanslichef  
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§ 100  

Svar på idé Svedala - förslag om utökat 
koppeltvång i de lokala ordningsföreskrifterna 

Dnr 2019-000217  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att avslå förslaget om utökat koppeltvång i de lokala ordningsföreskrifterna då 
de nyligen är omarbetade.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett Idé Svedala förslag har inkommit med förslag om kopplingstvång på hundar 
inom tätbebyggt område. Förslaget har samlat 116 röster för förslaget och 21 
röster emot förslaget under sin publiceringsperiod på svedala.se. 

Följande beslut togs vid senaste revideringen av Svedala kommuns lokala 
ordningsföreskrifter:  

Hundar 12 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller 
nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 13 §. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för ledarhund 
för synskadad person samt service- och signalhund eller för polishund och 
räddningshund i tjänst. 13 § För hundar gäller följande: Hundar ska hållas 
kopplade på lekplatser samt vid större folksamlingar, såsom vid marknad och 
konsert. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på badplatser 
under tiden 1 maj-30 september. Upplockningstvång efter förorening av hund 
gäller inom detaljplanelagt område i Svedala kommun.    

När dessa ordningsföreskrifter antogs 2017 gjorde en större revidering, varav 
dessa punkter diskuterades grundligt och en del justeringar gjordes. 
Kopplingstvånget inom Svedala kommun lättades då pga att det redan är 
reglerat i stor omfattning enligt lag, djurhållnings lagen (2007:1150).   

Strikt hundägaransvar betyder att du som hundägare alltid är ansvarig för vad 
din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte. 

Du blir ersättningsskyldig om din kopplade hund skulle råka bli påhoppad av en 
lös hund och hamna i slagsmål. Om din hund i en sådan situation skulle klara 
sig utan skador medan den lösa hunden får bitskador är du som hundägare 
ersättningsskyldig för veterinärvården av hundens skador. 

Om din hund hamnar i slagsmål med andra hundar är du alltså alltid skyldig att 
ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som din hund har orsakat, 
oavsett vilken hund som har startat slagsmålet. Dock är den andre hundägaren 
lika ansvarig för sin hund och måste ersätta dig för din hunds eventuella skador 

Enligt §16 står följande: Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas 
under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. 
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Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de 
hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.   

Gatu- parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av gatu- och parkchef daterad 2019-09-09 

Idé Svedala - förslag om utökat koppeltvång 

Beslut skickas till 
Förslagsställare  

Kanslichef 
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§ 101  

Ombyggnad Dubbeldammarna, Bara 

Dnr 2017-000253  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att färdigställa projektet enligt plan.  

Sammanfattning av ärendet 
Synpunkter har inkommit om utformningen av ombyggnationen av 
Dubbeldammarna i Bara. Det boende har synpunkter på är plantering av träd 
samt oro över att pulkabacksåkning och majbål inte skulle vara möjligt efter 
ombyggnationen. 

Dubbeldammarna är sedan flera år tillbaka utpekats som plats för att bli Baras 
stadspark. Utifrån detta har underlag tagits fram där befintlig form har stått som 
en grund för att skapa en stadspark. En lekplats har byggts, bro och staket har 
förnyats samt trädplantering har gjort i västra delen av parken och i damm-
kanten.  

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet. 

Representanter från synpunktslämnare deltog i mötet och redogjorde för sina 
synpunkter.  

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

Ritning karta Dubbeldammarna 

Måttsatt karta trädplacering i förhållande till fastigheter  

Foto med vy över området     

Skrivelse om Dubbeldammarna, inkommen 2019-07-09 

Beslut skickas till 
Synpunktslämnare 
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§ 102  

Översyn av felparkeringsavgifter för Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000070  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige  

att per den 1 januari 2020 upphäva författning 2:12 Felparkeringsavgift för 
Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 1999-09-08, § 94, med tillägg 
2005-04-13, § 48, 2012-05-14, § 106, 

att anta nytt förslag till författning 2:12 Felparkeringsavgift för Svedala kommun 
att gälla från och med 1 januari 2020. Enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning med mera omfattas hela kommunen 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har tagit fram en översyn av felparkeringsavgifterna efter 
återremiss från kommunstyrelsen i augusti 2019.  

För att stärka säkerheten och framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafiken föreslås att plats reserverad för rörelsehindrad utökas till 1300 
kr. Parkering på hållplats, i kollektivkörfält, på eller inom 10 m före 
övergångsställe eller cykelöverfart, på gång- och cykelbana, i korsning eller vid 
fara/hinder höjs till 1000 kr. Det lägsta beloppet 300 kr höjs till 400 kr. Nivån 
600 kr behålls. 

Trafikingenjör Annette Bengtsson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör daterad 2019-09-12 

Förslag till författning 2.12, 2019-09-03 

Gällande författning 2:12 Felparkeringsavgift för Svedala kommun  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26  § 185 Justering av 
felparkeringsavgifter vid överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 103  

Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2019 för 
teknisk nämnd 

Dnr 2019-000004  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna den ekonomiska uppföljningen per 31 augusti och översända den 
till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning per den 31 augusti. Den 
visar på ett överskott för perioden för den skattefinansierade verksamheten på 
4,7 mnkr och ett underskott för den avgiftsfinansierade verksamheten på 0,6 
mnkr.  

Prognosen för den skattefinansierade verksamheten är ett resultat +3,4 mnkr 
och prognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett resultat i linje 
med budget, alltså -3,2 mnkr.  

Investeringarna prognostiseras ge ett överskott mot budget på 23,4 mnkr för 
den skattefinansierade verksamheten och ett överskott mot budget för den 
avgiftsfinansierade verksamheten på 7,1 mnkr.          

Controller Andreas Johansson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller Andreas Johansson 2019-09-17 

Delårsrapport 2019-08-31 – Teknisk nämnd 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 104  

Justering av VA-taxan 2020 

Dnr 2019-000068  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja VA-taxan med 12%, 

att ändra VA-taxans författningstext inklusive bilaga 2 enligt förslag, samt  

att ändringarna ska gälla från och med 2020-01-01.  

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.  

VA-taxan är också översedd 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.   

VA-ingenjör Magnus Andreasson och controller Andreas Johansson föredrar 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av VA-chef daterad 2019-09-13 

Förslag till ny taxa för vatten och avlopp 

Förslag till Bilaga 2 brukningsavgift inkl. moms 2020      

Jämförelse mellan olika kommuner 

Budgetberäkning 2020 med plan för 2021–22 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Controller 
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§ 105  

Budget 2020-2022 för teknisk nämnd  

Dnr 2019-000001  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna de effektiviseringar som listas i budget 2020 samt ram 2021-2022 
i avsnitt 1.1.7.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i juni om att för budget 2020 ha en annan 
budgetprocess än tidigare år. Bland annat uppdrogs åt 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 med 2 086 tkr. Förvaltningen har 
tagit fram ett förslag på vilka effektiviseringar som kan göras som motsvarar 
2 086 tkr. De framgår av punkt 1.1.7 i den bifogade budgetskrivelsen.  

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 verksamheten. I 
dokumentets andra del behandlas även förutsättningarna och effekterna av en 
höjning av VA-taxan med 12 % för 2020. Själva beslutet om VA-taxans 
utformning för 2020 är dock ett eget ärende.    

Controller Andreas Johansson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller Andreas Johansson 2019-09-17 

Budget 2020 samt ram 2021-2022 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-17 §149, arbetet med budget 2020 
med plan för 2021-2022  .  

Yrkanden 
Anna Asp (MP) och Valentin Jovanovic (S) föreslår att följande listade 
effektiviseringar i budgetförslaget i avsnitt 1.1.7 ska utgå; 

- Gatukontoret; Vakant tjänst återbesätts ej 

- Bidrag enskilda vägar slopas 

- Sopning minskad intensitet 

- Belysningsentreprenad minskas 
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- Minskade resurser för skötsel av gatubrunnar 

- Säsongsutsmyckningar minskas 

- Minskat livsmedelsanslag 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag 
innebärande att godkänna de effektiviseringar som listas i Budget 2020 samt 
ram 2021-2022 i avsnitt 1.1.7.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 
beslutat enligt ordförandes förslag.   

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för 
ordförandes förslag röstar Ja. Den som vill rösta för Anna Asp (MP) och 
Valentin Jovanovic (S) förslag röstar Nej. Vinner Nej har tekniska nämnden 
beslutat enligt Anna Asp och Valentin Jovanovic förslag. 

Omröstningsresultat: 5 personer röstade Ja och 2 personer röstade Nej.  

Ja-röster: Per Olof Lindgren (L); Erik Stoy (M); Sverker Nordgren (M); Henrik 
Corneliussen (SD); Mona Lisa Flamander (SD). 

Nej-röster: Anna Asp (MP); Valentin Jovanovic (S). 

Ordförande finner att tekniska nämnden bifaller ordförandes förslag.  

Beslut skickas till 
Controller 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 106  

Svar på motion om att öka andelen solceller på 
kommunala fastigheter 

Dnr 2018-000226  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla första att-satsen i motionen om att utreda vilka av kommunens 
fastigheter som lämpar sig för solcellsanläggningar. Ett sådant uppdrag föreslås 
ges till kommunens bolag Svedab och Svedalahem AB. 

att avslå andra att-satsen om att ta fram en prioritetsordning med hänvisning till 
att beslut om åtgärder åligger fastighetsägaren, samt 

att avslå tredje att-satsen om att vid projektering av större ombyggnader och 
nybyggnader säkerställa så att möjligheterna finns att installera solceller. En 
installation av solceller bör istället prövas och beslutas under byggprocessen.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige om att öka andelen solceller på kommunala 
fastigheter. 

I motionen yrkas på att kommunen får i uppdrag att utreda vilka kommunala 
fastigheter som har takytor som lämpar sig för solcellsanläggningar och att ta 
fram en prioriteringsordning för installation av solceller samt att vid projektering 
av större ombyggnader och nybyggnader säkerställa så att möjligheterna finns 
att installera solceller. 

I en tidigare motion om att gynna solen som energikälla till kommunens bostads 
och fastighetsbestånd, beslutade kommunfullmäktige i november 2017att bifalla 
förslaget ”att kommunen aktivt verkar för att gynna solen som energikälla till 
kommunens bostads- och fastighetsbestånd” då det sammanfaller med 
kommunens miljömålsprogram 2014. Nu inkomna motion kan ses som en 
fortsättning på ovan nämnda motion. 

Då det inte bara är takytor med orientering, taklutning, storlek och 
takkonstruktion utan även behov av värme och/eller el, tekniskt system och 
lönsamhet bör vid en utredning även dessa aspekter belysas vid en utredning 
av byggnader lämpliga för solceller. 

Med kommunala fastigheter som anges i motionen avses här fastigheter som 
ägs av kommunen och dess bolag. 

Mot bakgrund av klimat- och miljösituationen och att solceller utvecklats tekniskt 
och ekonomiskt föreslås att sådan utredning görs av ägarna till de kommunala 
fastigheterna. 
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Beslut om att installera solceller tas av fastighetsägaren som ansvarar för 
byggnad, installationer och dess ekonomi. Därför föreslås förslaget i motionen 
om att upprätta en prioriteringslista att avslås. 

Att vid projektering säkerställa möjlighet till framtida installation av solceller kan 
medföra begränsningar i byggnadens orientering och gestaltning och dessutom 
medföra extra kostnader. Istället föreslås att installation av solceller istället 
prövas och beslutas under byggprocessen. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg daterad 2019-09-10 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-05 § 135 Motion om att öka 
andelen solceller på kommunala fastigheter 

Motion om att öka andelen solceller på kommunala fastigheter, inkommen 
2018-11-26 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-11-15 § 158 Svar på motion om att 
verka för att gynna solen som energikälla till kommunens bostads och 
fastighetsbestånd 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 107  

Entreprenadupphandling markarbeten FSI etapp 2 

Dnr 2018-000217  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att delegera till ordförande att efter hörande med 1:e och 2:e vice ordförande att 
besluta om tilldelning av entreprenör för markarbeten avseende FSI etapp 2.  

Sammanfattning av ärendet 
I Svedala kommuns planer för utbyggnad av FSI-området är de två första 
delarna, Aggarpsvallen och skola med tillhörande idrottshall, sedan tidigare 
utbyggd. Den fortsatta utbyggnaden av FSI-området omfattar idrottsområde 
med två fullskaliga fotbollsplaner en naturgräsplan och en konstgräsplan som är 
belyst och ett mindre idrottsområde.  

Utbyggnad av allmän platsmark omfattande parkeringsytor, gång- och 
cykelvägar, belysning, el-kanalisation, VA, dagvattendammar, park, bullervall 
med integrerad läktare med mera enligt detaljplan, illustrationskarta och 
förfrågningsunderlag. En del av arbetena som delar av gång- och cykelväg, 
ombyggnad av befintlig dagvattendamm och anläggandet av översvämningsyta 
är utanför detaljplaneområdet. 

Byggentreprenad avseende byggnader för servicebyggnader som förråd och 
kiosker/toalettbyggnader upphandlas separat. 

Upphandlad totalentreprenör ska utföra samtliga mark- och anläggningsarbeten 
inklusive VA och övriga ledningsarbeten. I totalentreprenaden ingår all 
projektering som erfordras för att genomföra entreprenadarbetena.  

Projektet har en kort och pressad tidplan vilket hänger ihop med rivningen av 
konstgräsplanen på Gamla IP. Projektet är ute på annons nu och sista dag för 
anbud är 2019-10-04. Avsikten är att kunna skriva kontrakt med 
totalentreprenör under oktober månad 2019. Med anledning av detta föreslås 
delegation till ordföranden med hörande av 1:e och 2:e vice ordförande att 
besluta om tilldelning för aktuell upphandling.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av projektledare daterad 2019-09-17 

Plankarta FSI del 2   
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§ 108  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000129  

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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§ 109  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000123  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunstyrelsen: 

Protokollsutdrag 2019-08-26  § 185 Justering av felparkeringsavgifter vid 
överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen 

Beslut från utbildningsnämnden: 

Protokollsutdrag 2019-08-19  § 88 Information om Mumindalens förskola med 
anledning av problem med inomhus- och utomhusmiljön 

Övrigt: 

Föreläggande från Förvaltnignsrätten att yttra sig överprövad upphandling 
brorenovering i Svedala, inkommit 2019-09-12 

Information till fastighetsägare Joachim Becks gata om plantering häckar 2019-
09-13 

Efterfrågan om medgivande från fastighetsägare Joachim Becks gata om 
plantering häckar 2019-09-13 

RSA Rapport utkast för remiss internt kommunen 

Remiss Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 
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§ 110  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 5476  

Beslut 
Inga nya ärenden anmäls.  

 

 


