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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen Svedala kommunhus, tisdagen den 22 januari 2019 kl 17:00-21:15, 
ajournerat kl 19:25-19:50 

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 Miljö och teknik, 2019-02-01  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-16 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 
  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 
  

 Erik Stoy  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Anslaget sätts upp 2019-02-01 Anslaget till och med 2019-02-26 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
 

Underskrift 
  

 Alexandra Pamp  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

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

 

 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M) 
Per Belander (C) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Mona Lisa Flamander (SD) 
Jörgen Rasmusson (ÄS) 
Gustaf Törnqvist (V) 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef §§ 1-11 
Annci Svensson, service- och avfallschef §§ 1-9 exklusive beslut 
Lina Jönsson, biträdande måltidschef §§ 1-9 exklusive beslut 
Alf Rasmussen, projektchef §§ 1-9 
Karin Gullberg, t f strategisk planeringschef §§ 1-8 
Lin Linde, t f VA-chef §§ 1-6 
Andreas Johansson, controller §§ 3-6 
Micael Holm, lokalstrateg §§ 6-8 
Allmänhet §§ 1-3 
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
KD  Kristdemokraterna ÄS Älska Svedala 
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Ärendelista 
§ 1 

Förändring av dagordning ................................................................................... 4 
§ 2 

Information om tekniska nämndens ansvarsområde ........................................... 5 
§ 3 

Offentliga sammanträden för tekniska nämnden mandatperioden 
2019-2022 ........................................................................................................... 6 

§ 4 
Svar på skrivelse om gemensamhetsanläggnings möjligheter att 
ansluta till kommunala vatten- och avloppsnätet ................................................. 7 

§ 5 
Yttrande remiss om förslag till bildande av naturreservatet Torups 
bokskog .............................................................................................................. 9 

§ 6 
Investeringsöverföring 2018 och ombudgetering 2019 för teknisk 
nämnd ............................................................................................................... 11 

§ 7 
Yttrande om tillbyggnad av Spångholmsskolan matsal...................................... 13 

§ 8 
Remittering lokalförsörjningsplan 2020-2029 för Svedala kommun ................... 14 

§ 9 
Namnsättning av gator för området Hindstorp ................................................... 16 

§ 10 
Val till Trafiksäkerhetsgruppen .......................................................................... 17 

§ 11 
Val till Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor ................................................... 18 

§ 12 
Val till FSI styrgrupp .......................................................................................... 19 

§ 13 
Val av sakkunniga vid tecknande av nya avtal om jordbruksarrenden ............... 20 

§ 14 
Meddelanden och skrivelser .............................................................................. 21 

§ 15 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 23 

§ 16 
Nya frågor anmäls ............................................................................................. 24 
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§ 1  

Förändring av dagordning  
Dnr 5088  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 5 Information om planerat gång- och 
cykelvägsnät vid FSI-området och 6 Förfrågningsunderlag 
entreprenadupphandling markarbeten Värby 40:1 (Soläng) på dagordningen 
utgår, samt att ärende 9 Yttrande om tillbyggnad av Spångholmsskolan matsal 
blir ett informationsärende vid dagens möte.  
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§ 2  

Information om tekniska nämndens 
ansvarsområde 
Dnr 2018-000222  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna informationen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef samt respektive enhetschef presenterar de verksamheter teknisk 
nämnd ansvarar för.  

Handlingar i ärendet 
Organisationsskisser politisk organisation, förvaltning Svedala kommun samt 
verksamhetsområde Miljö och teknik 

Reglemente teknisk nämnd 

Delegationsförteckning teknisk nämnd 
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§ 3  

Offentliga sammanträden för tekniska nämnden 
mandatperioden 2019-2022 
Dnr 2019-000013  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att huvudregeln är att nämndens sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Enligt § 12 i gällande reglemente får tekniska nämnden besluta om nämndens 
sammanträden ska vara offentliga eller inte.    

Tekniska nämnden beslutade den 13 januari 2015, § 5, att nämndens 
sammanträden skulle vara öppna för allmänheten.  
Frågan om offentliga sammanträden aktualiseras nu på nytt med anledning av 
ny nämnd och mandatperiod. 
Ordförande föreslår att huvudregeln är att nämndens sammanträden ska vara 
öppna för allmänheten. 
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§ 4  

Svar på skrivelse om gemensamhetsanläggnings 
möjligheter att ansluta till kommunala vatten- och 
avloppsnätet 
Dnr 2016-000387  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att fortsatt handläggning av ärendet verkställs enligt gällande principer för 
anslutning utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp,  
att Flängevadsvägens VA-samfällighetsförening behandlas likadant som övriga 
sökande utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten, samt  

att fortsättningsvis ska dokumentationen förbättras i ärenden som dessa, samt 
att uppmana Flängevadsvägens VA-samfällighetsförening att inkomma med ett 
ekonomiskt anspråk att ta ställning till vid ett senare tillfälle.       
              

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller förfrågan om anslutning till den kommunala va-anläggningen för 
fyra fastigheter belägna utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.  
Parterna, Svedala kommun och Flängevadsvägens VA-samfällighetsförening 
hade ett initialt möte i kommunhuset där tillvägagångssätt, kostnader och övriga 
frågor diskuterades. Det råder nu i efterhand meningsskiljaktigheter gällande 
vad som har sagts på detta möte om kostnader och tillvägagångssätt för 
anslutning till den kommunala va-anläggningen. Den privata va-anläggningen är 
färdigställd.  
T f VA-chef Lin Linde föredrar ärendet. Representant från Flängevadsvägens 
VA-samfällighetsförening presenterar deras skrivelse.   
Ordförande föreslår tekniska nämnden att lägga till att-satserna att 
fortsättningsvis ska dokumentationen förbättras i ärenden som dessa, samt att 
uppmana Flängevadsvägens VA-samfällighetsförening att inkomma med ett 
ekonomiskt anspråk att ta ställning till vid ett senare tillfälle.       

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av VA-ingenjör daterad 2018-11-28 
Skrivelse om gemensamhetsanläggnings möjligheter att ansluta till kommunala 
vatten- och avloppsnätet inkommen 2018-11-23         
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Beslut skickas till 
Flängevadsvägens VA-samfällighetsförening 

T f VA-chef 
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§ 5  

Yttrande remiss om förslag till bildande av 
naturreservatet Torups bokskog 
Dnr 2018-000210  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att meddela kommunstyrelsen att tekniska nämnden inte har några synpunkter 
på förslaget till bildande av naturreservatet Torups bokskog.         

      

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Torups bokskog i Svedala kommun med tillhörande skötselplan. 
Naturreservatet berör del av fastigheterna Torup 1:1 och Risemölla 1:1. 
Området omfattar totalt ca 180 ha och är beläget cirka 2,5 km sydost om Bara. 
Markägare är Malmö stad.  

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla upplevelsevärdena i ett 
välbesökt naturområde som har stor betydelse som ett frilufts-, rekreations- och 
utbildningsområde för allmänheten. Syftet är också att bevara biologisk 
mångfald och att skydda, vårda, restaurera och återställa värdefulla naturmiljöer 
samt att återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget om bildande av naturreservat till 
teknisk nämnd, kultur- och fritidsnämnd, bygg- och miljönämnd, plan- och 
exploateringsenhet (strategisk enhet), ekonomichef samt IT-chef för yttrande 
senast 8 februari 2019.  
Gatu- och parkchef samt t f VA-chef har utrett ärendet för teknisk nämnds del 
och har inga synpunkter på bildandet av naturreservat Torups bokskog i 
Svedala kommun. Inga kommunala VA-ledningar finns på föreslaget område för 
naturreservat. Svedala kommun är inte heller markägare eller har någon annan 
aktivitet i området som till exempel väghållning eller gatubelysning.   

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad 2019-01-02 
Remiss från kommunstyrelsen daterad 2018-12-05 

Missiv 
Förslag 2018-11-20 till bildande av naturreservatet Torups bokskog 
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Länsstyrelsens förslag till beslut om Bildande av naturreservatet Torups 
bokskog i Svedala kommun med bilagorna Karta med naturreservatets gräns, 
Karta med hänvisning till undantag 

Konsekvensutredning  

Skötselplan för naturreservatet Torups bokskog i Svedaka kommun 
Sändlista 

Kungörelsedelgivning Naturskydd föreläggande         
      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6  

Investeringsöverföring 2018 och ombudgetering 
2019 för teknisk nämnd 
Dnr 2018-000218  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att från 
tekniska nämndens investeringsbudget för 2018 föra över 17,4 mnkr, enligt 
bilaga, till tekniska nämndens investeringsbudget för 2019,   
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 6,9 mnkr till tekniska nämndens, avgiftsfinansierad 
verksamhet, investeringsbudget för 2019, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
ombudgetera 1 mnkr från tekniska nämndens investeringsbudget, 
skattefinansierad verksamhet, för 2018 till motsvarande budget för 2019. 
Ombudgeteringens syfte är att tillgängliggöra medel för framtagande av 
detaljplan för en ny grundskola i Svedala tätort. Medlen hämtas från överskottet 
för FSI-projektet.    

       

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten har gjort en avstämning av investeringsutfallet för 2018. Vid 
denna avstämning har ett behov av investeringsöverföring konstaterats. 
Orsakerna till detta behov av investeringsöverföring är att beställda varor och 
tjänster inte har levererats samt att en del av projekten inom VA-enheten inte 
har kunnat färdigställas under 2018 men där behovet av att projekten 
genomförs ännu föreligger. Överföringsbehovet inom den skattefinansierade 
verksamheten är 3,7 mnkr och överföringsbehovet inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten är 13,7 mnkr.  
Det har också konstaterats vid genomgången av investeringsbudgeten för VA-
verksamheten för 2019 att det efter investeringsöverföringar från 2018 års 
investeringsbudget finns två projekt som behöver ytterligare tillskott av medel 
för att vara fullt ut finansierade. Det rör sig om VA-anläggningarna på Bara 
Backar och ombyggnationen av ledningsnätet i Kyrkogatan.  
Bara Backar förväntas bli 3 mnkr dyrare än budget efter 
investeringsöverföringen och Kyrkogatan förväntas bli 3,9 mnkr än budget efter 
investeringsöverföringen. Orsaken till fördyringen för Bara Backar är att en ny 
entreprenör behöver anlitas samt en ny dragning av dagvattenledning. 
Kyrkogatan har inte fördyrats sedan tekniska nämnden behandlade 
upphandlingen av entreprenören för byggnationen i november 2018 men 
finansiering kan nu erhållas utan att påverka andra budgeterade 
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investeringsprojekt. De överblivna medel som hämtas från den 
skattefinansierade verksamhetens investeringsbudget för 2018 kommer från 
FSI-projektet.   

 

Controller Andreas Johansson föredrar ärendet.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller daterad 2019-01-22 

Förteckning över behov av investeringsöverföring 2018 
        

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7  

Yttrande om tillbyggnad av Spångholmsskolan 
matsal 
Dnr 2017-000185  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna informationen.  
      

Sammanfattning av ärendet 
Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Ritning med förslag på ombyggnad av Spångholmsskolans matsal 
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§ 8  

Remittering lokalförsörjningsplan 2020-2029 för 
Svedala kommun 
Dnr 2019-000002  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att förslag till lokalförsörjningsplan för perioden 2020–2029 skickas på remiss till 
socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och 
miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen och Svedab, samt 
att synpunkter från nämnderna, ekonomienheten, kommunstyrelsen och 
Svedab ska inkomma till tekniska nämnden senast 2019-03-31.  

              

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Strategisk lokalförsörjningsplan 2020–2029 är en 
sammanställning och analys av samtliga förvaltningars redovisade behov av 
nya lokaler, förändring av eller avveckling av lokaler. Behoven bygger på KAAB 
Prognos AB, befolkningsprognos från augusti 2018, Exploateringsprogram 
Bostäder-Industri 2017-2021 innehållande bostadsförsörjningsprogram samt 
verksamhetsområdenas målsättningar.  

Förslaget ska före behandling och beslut i kommunfullmäktige skickas på 
remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, kommunstyrelsen och Svedab.  
Nämndernas, kommunstyrelsens och Svedabs synpunkter ska beaktats i 
planen. 

Lokalstrateg Micael Holm föredrar ärendet.  

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg daterad 2019-01-15 
Förslag till Strategisk Lokalförsörjningsplan 2020–2029 daterad 2019-01-14 

Bilaga 1 daterad 2019-01-14 

                       

Beslut skickas till 
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Bygg- och miljönämnden  
Ekonomienheten 

Kommunstyrelsen 

Svedab 
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§ 9  

Namnsättning av gator för området Hindstorp 
Dnr 2019-000014  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslag till gatunamn för området Hindstorp.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen har som inriktning för området valt att använda gamla namn som 
fanns i området, men även valt att behålla Hindstorp.   

Hindstorp hette ursprungligen Henrikstorp, det fanns även ett torp som hette 
Löfboden, namngruppen har valt att ändra stavningen till Lövboden.  
Det västra området gränsar till den gamla sockengränsen därav namnet 
Rågångsvägen.  
Gatorna föreslås heta Rågångsvägen, Hindstorpsvägen, Lövbodsvägen och 
Henriktorpsvägen. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av adressättare daterad 2019-01-15 
Karta med redovisning av gatusträckningar/namn 

Yttrande daterat 2018-12-07 
       

      

Beslut skickas till 
Adressättare 

Exploatör 
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§ 10  

Val till Trafiksäkerhetsgruppen 
Dnr 2018-000214  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Erik Stoy (M) till ordförande i Trafiksäkerhetsgruppen för 
mandatperioden 2019-2022, samt  
att utse Henrik Corneliussen (SD) till vice ordförande i Trafiksäkerhetsgruppen 
för mandatperioden 2019-2022.        

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ansvarar för Trafiksäkerhetsgruppen och ska utse 
representanter till gruppen.  
Erik Stoy (M) och Björn Jönsson (S) är de senast invalda representanterna för 
teknisk nämnds räkning. Erik Stoy har tjänstgjort som ordförande.  

Presidiets förslag är att utse Erik Stoy (M) till ordförande i 
Trafiksäkerhetsgruppen för mandatperioden 2019-2022, samt att utse Henrik 
Corneliussen (SD) till vice ordförande i Trafiksäkerhetsgruppen för 
mandatperioden 2019-2022.        
         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad 2019-01-02 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gatu- och parkchef 
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§ 11  

Val till Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor 
Dnr 2018-000215  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Erik Stoy (M) till ordförande i Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor för 
mandatperioden 2019-2022, samt  
att utse Henrik Corneliussen (SD) till vice ordförande i Referensgrupp för 
tillgänglighetsfrågor för mandatperioden 2019-2022.               

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ansvarar för Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor och ska 
utse representanter till gruppen.  
Erik Stoy (M) och Björn Jönsson (S) är de senast invalda representanterna för 
teknisk nämnds räkning. Erik Stoy har tjänstgjort som ordförande.   

Presidiets förslag är att utse Erik Stoy (M) till ordförande i Referensgrupp för 
tillgänglighetsfrågor för mandatperioden 2019-2022, samt att utse Henrik 
Corneliussen (SD) till vice ordförande i Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor 
för mandatperioden 2019-2022.               
         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad 2019-01-02 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gatu- och parkchef 
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§ 12  

Val till FSI styrgrupp 
Dnr 2018-000216  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Per Olof Lindgren (L) och Henrik Corneliussen (SD) till tekniska 
nämndens representanter i styrgruppen för FSI (Förskola, skola och idrott). 
           

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2015 finns en politisk styrgrupp (benämnd FSI styrgrupp) för uppförande 
av 4-9-skola (Aggarpsskolan), idrottshall och kommunaltekniska anläggningar. I 
styrgruppen deltar två representanter från kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt 
teknisk nämnd.  
Per Olof Lindgren (L) och Björn Jönsson (S) har tidigare representerat teknisk 
nämnd.       
Presidiets förslag är att utse Per Olof Lindgren (L) och Henrik Corneliussen 
(SD) till tekniska nämndens representanter i styrgruppen för FSI (Förskola, 
skola och idrott).  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad 2019-01-02         
              

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 13  

Val av sakkunniga vid tecknande av nya avtal om 
jordbruksarrenden  
Dnr 2017-000126  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att utse Per Belander (C) och Jörgen Rasmusson (ÄS) som sakkunniga vid 
översyn av avgifterna för kommunens jordbruksarrenden.   

      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade i april 2017 att utse Daniel Forsberg (MP) och Per 
Belander (C) som sakkunniga vid översyn av avgifterna för kommunens 
jordbruksarrenden.  
Med anledning av den nya mandatperioden behöver tekniska nämnden utse 
nya sakkunniga vid översyn av avgifterna för kommunens jordbruksarrenden.  

Ordförande föreslår att utse Per Belander (C) och Jörgen Rasmusson (ÄS) som 
sakkunniga vid översyn av avgifterna för kommunens jordbruksarrenden.   
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare daterad 2019-01-15 
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§ 14  

Meddelanden och skrivelser 
Dnr 2019-000008  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna, samt 
att uppdra åt förvaltningen att informera nämnden om inkommet 
Åtgärdsprogram från Vattenmyndigheterna 2018-2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Södra Östersjöns vattendistrikt.               

             

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige: 
Protokollsutdrag 2018-11-28 § 118 Budget 2019-2021 för Svedala kommun 
Protokollsutdrag 2018-12-05 § 121 Val av kommunstyrelse och nämnder för 
mandatperioden 2019-2022 

Protokollsutdrag 2018-12-05 § 122 Val av kommunalråd 
Protokollsutdrag 2018-12-05 § 124 Ersättares inträdande som beslutande i 
styrelse och nämnder med mera 
Protokollsutdrag 2018-12-05 § 127 Ekonomisk uppföljning per den siste oktober 
2018 för Svedala kommun 

Protokollsutdrag 2018-12-05 § 129 Beläggningsplan 2020-2024 för Svedala 
kommun 
Protokollsutdrag 2018-12-05 § 130 Revidering av Gång- och cykelvägsplan 

Protokollsutdrag 2018-12-05 § 131 Revidering av avfallstaxa 2019 
Protokollsutdrag 2018-12-05 § 135 Motion om  att öka andelen solceller på 
kommunala fastigheter 

Beslut från bygg- och miljönämnden: 
Protokollsutdrag 2018-12-13 Sammanträdestider 2019 

Övrigt: 
Dom från Förvaltningsrätten om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
överklagat beslut om växtlighet 
Protokoll från Högsta domstolen vid tillståndsprövning skadestånd på grund av 
miljöskada enligt 32 kap. miljöbalken 

Trafikverkets beslut om statlig medfinansiering 2019 gång- och 
cykelvägsutbyggnad inom tätorterna samt längs med Aggarpsvägen 
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Åtgärdsprogram från Vattenmyndigheterna 2018-2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Beslut av Försvarsmakten om riksintressen och områden av betydelse 

Slutgiltig uppföljning gjord av KPMG av tidigare genomförda 
revisionsgranskningar 2015-2017 för Svedala kommun 
        

       

Beslut skickas till 
T f VA-chef 
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§ 15  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2019-000007  

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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§ 16  

Nya frågor anmäls 
Dnr 4971  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya ärenden anmäls.  
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