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TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, tisdagen den 21 april 2020 kl 17:00-21:05, 
mötet ajournerat kl 18:45-19:05. 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Daniel Forsberg 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, Miljö och teknik, 2020-04-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 32-47 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Daniel Forsberg  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Anslaget sätts upp 2020-04-24 Anslaget till och med 2020-05-18 

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) 
Daniel Forsberg (MP) 

Tjänstgörande ersättare 

Monalisa Flamander (SD) ersätter Anders Nilsson (SD) 

 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Fredric Palm, strategisk planeringschef 
Johanna Andersson, gatu- och parkchef 
Alf Rasmussen, projektchef 
Annette Bengtsson, trafikingenjör §§ 32-43 
Karin Gullberg, stadsarkitekt §§32-43 
Andreas Johansson, controller §§ 32-44 
Alexander Nordström, naturvårdare §§ 32-44 
Lin Linde, VA-chef §§ 32-44 
Jan Svensson, VA-konsult §§ 34-42 
Micael Holm, lokalstrateg §§ 34-36 
Annci Svensson, servicechef §§ 35-47 
Alexandra Pamp, administrativ chef §§ 35-47 
Niclas Söderlund, IT-chef § 35 
Förslagsställare § 34 
 

 

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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§ 32  

Ändring av dagordning 

Dnr 6418  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag, samt 

att ärende 7 utgår från dagordningen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende nr 11 - Slamavvattning förfrågningsunderlag 
byter plats till ärende nr 2, för att passa när inbjudna föredraganden närvarar, 
samt  

att ärende nr 7 - Namnsättning av gator, Svedala 122:71, Norra 
Industriområdet, Svedala utgår från dagordningen.  
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§ 33  

Nytt försäkringsavtal för kommunen om VA-
försäkring för nederbörd 

Dnr 2020-000138  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att teckna Va-försäkring, samt 

att finansiera offererad premie inom budgetram för tekniska nämnden.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Svedala kommuns försäkringslösningar i dagsläget har 
kommunen försäkringsskydd för översvämningar på annans fastighet och det 
ekonomiska ansvar som kommer av de skador som översvämningarna ger som 
orsakas av tekniska fel i Va-ledningsnätet och på Avloppsreningsverket. Vid 
nederbörd som resulterar i översvämningar i Va-ledningsnätet och på allmän 
platsmark och som leder vidare in på annans fastighet och orsakar skador på 
dessa andra fastigheter saknar kommunen idag försäkring.  

Kommunen har erhållit en offert på en försäkring mot ansvar på grund av 
skador av nederbörd som har en årspremie på 262 496 kr. Förvaltningen har 
gjort en kartläggning av regresser som betalats ut under perioden 2010-
2019.Den årliga genomsnittliga regressen under denna perioden var 
186 496,04 kr. Alla år utom 2018 låg regresskostnaderna på cirka den 
genomsnittliga regresser eller därunder. År 2018 var regresserna 1,16 mnkr. 
Vid en försäkringslösning hade kostnaderna istället blivit 378 496 kr. En 
försäkring tar således bort ett återställningsbehov, och därmed relaterade 
taxejusteringar, motsvarande 781 504 kr. Återställning ska ske inom en 
treårsperiod. Av detta skäl förordar förvaltningen att kommunen tecknar 
försäkringen.        

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson. 

Veronica Lagerström, rådgivare på Söderberg & Partners, besvarar frågor per 
telefon.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-06 

VA – presentation 2020 

Kartläggning regresser för eventuell försäkring  

Utvärdering VA - Svedala kommun 

Produktblad - VA-försäkring 
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Kravspecifikation - VA-försäkring 

Information om Va-försäkring Teknisk nämnd 2020-04-21 

  

         

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten, controller 
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§ 34  

Svar på idé Svedala - förslag om anläggande av 
ridleder 

Dnr 2019-000188  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avslå förslaget om att inleda dialog med markägare för anläggande av 
beträder och ridleder då detta är ett arbete kommunen kan komma ta upp i en 
framtida rekreation- och friluftsplan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Den 3 oktober 2019 inkom, genom Idé Svedala, ett förslag om att kommunen 
skulle inleda en dialog med Skabersjö Gods AB och Roslätts gård med 
anledning av att diskutera beträdor och ridleder. Intresset för rekreation (ridning, 
löpning, vandring och cykling) är stort i Svedala kommun. Med hjälp av 
utpekade rid- och vandringsleder minskar slitage och belastning på övrig mark. 
I förslaget skriver man att berörda markägare (Skabersjö gods AB och Roslätts 
gård) är positivt inställda till en dialog med Svedala kommun angående detta.     

Förslaget har samlat 228 röster för och 8 röster emot under sin 
publiceringsperiod på svedala.se. Förslagsställaren presenterar förslaget. 

Ärendet föredras av naturvårdare Alexander Nordström.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-07 

Karta för föreslagna alternativ 1 

Karta för föreslagna alternativ 2 

Idé Svedala - förslag om anläggande av ridleder och bilaga-Uppdaterad med 
underskrifter, daterad 2019-10-03  

     

     

Beslut skickas till 
Förslagsställare Idé Svedala 

Stabschef 
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§ 35  

Information om fiberutbyggnad i Svedala kommun 
av IT-chef, och teknisk chef om möjlighet till 
samnedläggning 

Dnr 2019-000276  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
IT-chef Niclas Söderlund informerar om möjligheter till samnedläggning vid 
fiberutbyggnad i kommunen..  
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§ 36  

Effektivt nyttjande av tekniska nämndens lokaler - 
redovisning av åtgärder 

Dnr 2020-000159  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att redovisa föreslagna åtgärder för Småskolan, Gamla brandstationen i 
Klågerup och Gamla biblioteket i Klågerup, samt 

att översända beslutet till kommunstyrelsen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 17 juni 2019 § 149 beslut om att varje nämnd ska se 
över sin lokalanvändning avseende nyttjande och ekonomi och till 
kommunstyrelsen redovisa vilka lokaler som inte används optimalt och inte är 
kostnadseffektiva. 

Efter att analyserat samtliga objekt som tekniska nämnden ansvarar för 
redovisades följande lokaler till kommunstyrelsen; 

 

Objekt Fastighets- 
beteckning 

Användning Anm. 

Småskolan Svedala 6:3 Föreningar Inhyrd 

Gamla Brandstationen i 
Klågerup 

Tejarp 9:8 Föreningar Ägs av 
kommunen 

Gamla Biblioteket i Klågerup Tejarp 9:8 Tom lokal Ägs av 
kommunen 

 

Gamla brandstationen och Gamla biblioteket, som båda ligger på samma 
fastighet, ska efter beslut av kommunstyrelsen bjudas ut till försäljning. Arbetet 
med nödvändig ändring av detaljplan är klar och planen har vunnit laga kraft. 
Ansökan om fastighetsbildning har lämnats in till lantmäteriet och försäljning 
beräknas kunna ske 2021. 

När det gäller småskolan så har Strategisk planeringsenhet fått uppdrag att 
tillsammans med Svedab att studera Småskolan, Gamla brandstationen och 
parkeringarna i närområdet samt lämna förslag till hur byggnader och 
områdena kan utvecklas. Detta innebär att Småskolan utreds i ett vidare 
sammanhang och redovisas på annat sätt.       

Ärendet föredras av lokalstrateg Micael Holm.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 av lokalstrateg 

Protokoll kommunstyrelsen 2019-09-30 §191 Effektivt lokalutnyttjande för 
Svedala kommun 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-23 av controller 

Protokoll teknisk nämnd 2019-08-27 § 90 Effektiv hantering av tekniska 
nämndens lokaler 

Sammanställning lokaler teknisk nämnd, 2019-08-16 

Tjänsteskrivelse, 2019-08-19 av lokalstrateg 

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

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

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

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 37  

Namnsättning av gator, Svedala 53:3 

Dnr 2019-000347  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta namngruppens förslag till gatunamn för Svedala 53:3, Nils 
Fredrikssongatan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen har tittat på gatunamn till infarten från Långgatan mot gamla 
Centralskolan, numera Floraparkens förskola. 

Namngruppens förslag till gatunamn är Nils Fredrikssongatan. 

 

Ärendet föredras av stadsarkitekt Karin Gullberg.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 

Karta/redovisning av gatusträckningar  

     

     

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 

Namngruppen genom stadsarkitekt 
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§ 38  

Namnsättning av gator, Bara backar 

Dnr 2020-000155  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslag till gatunamn; Skammarpsvägen samt Returgatan som 
gatunamn inom Bara backar.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen föreslår att Skammarpsvägen förlängs ut till Joachim Becks gata 
från det befintliga bostadsområdet Spångholmen. 

Returgatan föreslås som nytt gatunamn för befintlig gata ner till 
återvinningsstationen väster om Joachims Becks gata. 

Ärendet föredras av stadsarkitekt Karin Gullberg.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse inklusive plankarta, gatunamn Bara backar 2020-03-26.      

     

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 

Namngruppen genom stadsarkitekt 
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§ 39  

Namnsättning av gator, Svedala 25:18, 
förlängning Sockerbruksgatan 

Dnr 2020-000157  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslag till gatunamn Sockerbruksgatan för Bovierans bostadsområde.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Namngruppen har valt att föreslå att förlänga befintlig gata det vill säga 
Sockerbruksgatan in i det nya bostadsområdet det vill säga Bovieran. 
Detaljplanen har ej vunnit laga kraft, utan är i granskningsskedet. 
 

Ärendet föredras av stadsarkitekt Karin Gullberg.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse Svedala 25:18, inklusive plankarta, 2020-03-26  

     

     

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden 

Namngruppen genom stadsarkitekt 
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§ 40  

Information om medfinansieringsavtal för del av 
gång- och cykelväg längs med väg 841, Bara 

Dnr 2020-000069  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avslå förslaget till medfinansieringsavtal för del av gång- och cykelväg längs 
med väg 841, Bara.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har översänt förslag till medfinansieringsavtal för del av gång- och 
cykelväg längs med väg 841, Bara. Kommunen har byggt gång- och cykelväg 
längs väg 841 och enligt tidigare överenskommelse skulle Trafikverket bygga 
denna del. Svedala kommun anser att man tagit sin del av ansvaret för 
utbyggnaden av gång- och cykelvägen.    

 

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om medfinansieringsavtal för del av gång- och cykelväg längs 
med väg 841, Bara 2020-04-08 

Karta visande sträcka med saknad gc-väg längs med väg 841, Bara 

Foto avslutning gång- och cykelväg 

Kostnad gång- cykelväg, väg 841, Bara  

     

     

Beslut skickas till 
Trafikingenjör 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 41  

Motion om införandet av gågata i samband med 
Coronapandemin 

Dnr 2020-000152  

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.      

Sammanfattning av ärendet 
Ingrid Pedersen (-) har i motion föreslagit att gågatan på Storgatan ska vänta 
att införas till bättre tider och att det måste vara förankrat hos affärerna. På 
grund av Coronaviruset bedöms det vara dålig tajming att införa gågata nu. 
Affärerna går redan på knä och det bedöms inte bli bättre att stänga ute 
biltrafiken menar Ingrid Pedersen. I motionen menar motionären också att 
affärerna inte tillfrågats.  

Införandet av gågatan på delar av Storgatan under sommarhalvåret har haft en 
lång förankringsprocess. Förutom allmänna möten och möjlighet att lämna 
synpunkter på andra sätt har separat möten med fastighetsägare och 
näringsidkare hållits. Provverksamhet har också bedrivits.  

Utbrottet av pandemin har lett till att många företagare påverkats. 2020-03-19 
(Teknisk nämnd 2/20) beslutades en hel rad med åtgärder för att stödja 
näringsidkarna. 

Sammanfattningsvis föreslås att motionen avslås och att sommargågatan får 
fortgå.  

Ärendet föredras av trafikingenjör Annette Bengtsson.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om motion om Storgatan i samband med Coronapandemin 
2020-04-09 
Motion om införande av gågata i samband med Coronapandemin 2020-04-01 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 31 Motion om införande av gågata i 
samband med Coronapandemin 
Delegationsbeslut Åtgärder pandemin 2020-03-19 
Klagomål på gågata i Svedala (Central Livs) - namninsamling 
Klagomål på gågata i Svedala (Svedala Blommor) - namninsamling 
Klagomål på gågata i Svedala (Pizzaboden) - skrivelse          
 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 42  

Slamavvattning förfrågningsunderlag 

Dnr 2020-000103  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av 
utförandeentreprenad avseende slamavvattning på Svedala reningsverk och 
möjlighet för VA-chef att göra mindre ändringar i underlaget som inte är 
principiella.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019-2020 har VA-enheten utfört en förstudie samt en detaljprojektering 
till ett förfrågningsunderlag för att förbättra slamavvattningen på Svedala 
reningsverk. Projektet kommer att utföras under hösten 2020 och våren 2021. 

Stora delar av slamhanteringen är mycket föråldrad. Redan då beslut togs att 
bygga vassbäddarna i början av 2000-talet var slamavvattningen med 
kringutrustning utsliten och i dåligt skick. Sedan vassbäddarna togs ur drift år 
2011 har slamavvattningen använts och en del mindre investeringar har utförts 
för att upprätthålla driften. VA-enheten avser nu att ta ett helhetsgrepp om 
slamprocessen för att bygga upp en stabil och tillförlitlig behandling och 
förbättra arbetsmiljön och miljöpåverkan. Arbetsmiljöriskerna i denna del av 
reningsverket är stora då flertalet farliga kemikalier hanteras i stora mängder 
samt att det finns maskiner med höga hastigheter.  

Metodvalet för slambehandlingen kommer att vara den samma som idag det vill 
säga centrifug, polymerutrustning, kalkinblandning med tillhörande kalksilo, 
utmatningspumpar samt avsättning i container. Förbättringar kommer även att 
ske genom utrustning för vägning av slam samt lyftmöjligheter av maskiner 
genom nya balkar och anpassningar i byggnad. I samband med att all 
utrustning byts kommer även byggnaden att renoveras och förbättras inklusive 
VVS. För att få en god arbetsmiljö krävs en ny kemikalietank i nytt utrymme. En 
fungerande slamavvattning som fungerar alla veckans dagar är nödvändig för 
reningsverkets funktion. Det är även viktigt att torrsubstansen blir så hög som 
möjligt på det avvattnade slammet så att transportkostnaderna kan minskas.        

Ärendet föredras av teknisk chef Fredrik Löfqvist samt VA-chef Lin Linde.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-08 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-03-17 § 21 Omfördelning av budget 2020 
– slamavvattning   

Förfrågningsunderlag administrativa föreskrifter 

Förfrågningsunderlag 1 - slamavvattning 

Förfrågningsunderlag 2 - slamavvattning  

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten, controller 
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§ 43  

Information om Bara backar etapp 1, del 2 

Dnr 2020-000147  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att tacka för informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av hävningen av avtalet med markentreprenör Svevia 10 januari 2019 
har resterande del av etapp 1 handlats upp igen som en totalentreprenad. 
Upphandlingen omfattar plantering av grönområden inklusive de 2 dammarna, 
2 lekplatser, kombinerat utegym och lekplats, grillplats, gång- och cykelvägar 
och belysning.  

Under 2019 färdigställdes VA-anläggningen och delar av gång- och cykelvägar 
samt belysning med Svedala kommuns ramavtalsentreprenör VAGruppen.  
Anläggningen färdigställdes i den utsträckning som kommunen bedömde var 
nödvändigt för att nyinflyttade ska kunna röra sig på ett vettigt sätt inom 
området samt få en fungerande VA-anläggning. Nu handlar vi upp och slutför 
etapp 1 enligt sedan tidigare bestämd utformning. Sista dag för anbudslämning 
är 30 april, om inget oförutsett händer med markentreprenad under 
sommaren/hösten, blir slutbesiktning december 2020.   

Ärendet föredras av projektchef Alf Rasmussen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-04-01 
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§ 44  

Budget 2021 med flerårsplan för 2022-2023 för 
teknisk nämnd 

Dnr 2020-000068  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan med bilagor,  

att översända budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan med bilagor till 
kommunstyrelsen för vidare beredning,  

att gatu- och parkchefens justerade dokument bifogas budgetskrivelsen, samt 

att i kommande investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023 flytta 1,5 miljoner 
för projektering kopplat till stationsprojektet från 2023 till 2021.    

 

Valentin Jovanovic (S) och Daniel Forsberg (MP) meddelar att de avstår från att 
delta i beslutet.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari, § 1, om nya 
ekonomistyrningsprinciper för Svedala kommun. Konsekvensen av det är att 
budgetprocessen har tidigarelagts med beslut i juni i fullmäktige om slutgiltig 
budget för nästkommande år istället för i november som tidigare år. Ett steg i 
den nya budgetprocessen är att nämnderna ska yttra sig i april månad över de 
tekniska ramar som kommunfullmäktige antaget. Föreliggande budgetskrivelse 
med bilagor har av förvaltningen tagits fram som förslag budgetyttrande från 
tekniska nämnden.  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari, § 3, om tekniska ramar för 
kommunen. För tekniska nämnden innebär det tekniska ramar på 141 675 tkr 
för år 2021. I dessa tekniska ramar ingår ett effektiviseringskrav på 2 000 tkr för 
tekniska nämnden. Effektiviseringskravet föreslås hanteras av 
parkverksamheten i sin helhet. Konsekvensbeskrivningarna av det framgår av 
bilaga 16. Tekniska nämnden föreslås äska om utökat kommunbidrag på 2 480 
tkr utöver de tekniska ramarna. Äskanden och skäl för dessa framgår av 
budgetskrivelsen.  

Förvaltningen har också tagit fram ett förslag på investeringsbudget som 
bedöms uppfylla kravet på minst 60 % självfinansieringsgrad från 
kommunfullmäktige. Beskrivande text samt enskilda projektkalkyler för de större 
projekten finns i materialet.  
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Nivån på VA-taxan för 2021 med plan för 2022-2023 kommer att behandlas 
som ett separat ärende efter att fullmäktige godkänt investeringsbudgeten för 
VA-enheten.   

Ärendet föredras av controller Andreas Johansson.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse controller 2020-04-02 

Budgetskrivelse för budget 2021 med flerårsplan 2020-04-21 

Bilaga 1 - Investeringsbudget 2021 samt investeringsplan 2022-2023 teknisk 
nämnd  

Bilaga 2 – Beskrivande text investeringsplan 2021-2023 teknisk nämnd VA 
2020-04-21 

Bilaga 16 – Besparingar och konsekvenser gata/park inkl. kartor 2020-04-21   

Information budget 2021 teknisk nämnd 200421  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten, controller 
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§ 45  

Anmälan av delegationsbeslut 2020-04-21 

Dnr 2020-000115  

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 april 2020 
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§ 46  

Meddelanden och skrivelser 2020-04-21 

Dnr 2020-000116  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Projektchefen informerade om informationsärendet till kommunstyrelsens plan- 
och exploateringsutskott om tvisten avseende Bara backar etapp 1. 

Service- och avfallschef informerade om: 

- arbetet med gemensam måltidsplan för hela kommunen 

- trafikproblem vid infarten till återvinningscentralen på Ågatan  

- Sysavs pandemiplan vid utebliven sophämtning på grund av 
bemanningsproblem under Covid-19. Containrar för hushållsavfall placeras ut 
på lämpliga ställen inom kommunen.  

Handlingar i ärendet 
Beslut om åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning 
av coronaviruset covid-19 

Protokollsutdrag pensionärsrådet 2020-03-05 § 2 Val till Referensgrupp för 
tillgänglighetsfrågor 

Ändrat datum för årsstämma Segeåns Vattendragsförbund 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-01 § 23, Ungdomspolitiskt 
program i Svedala kommun 

Information från kommunrevisionen med anledning av coronasituationen 

Sysavs karta visande contrainerplan Svedala 

Presentation om Bara backar..  
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§ 47  

Nya ärenden anmäls 

Dnr 6419  

Beslut 
Inga nya ärenden har anmälts.  

     

     

     

     

     

 

 


