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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Daniel Forsberg, MP 

Justeringens plats och datum Miljö och teknik  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 
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§§ 96-98, 
100-101, 
103-105, 
107-112 

 Alexandra Pamp  

 Ordförande 

  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 

  

 Daniel Forsberg, MP  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 
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Anslaget sätts upp 2017-09-01 Anslaget till och med 2017-09-26 

Förvaringsplats för protokollet Miljö och teknik 
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 Alexandra Pamp  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Björn Jönsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Anders Gsaxner (S) 
Daniel Forsberg (MP) 
Lars Dahmström (SD) 

 

 

Ersättare och insynsplatser 

Torsten Paulcén (BP), §§ 96-98, 100-101, 103-105, 107-108, 109 exklusive beslut 
Per Belander (C) 
Christer Jönsson (S) 
Alf Persson (S) 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstemän m.fl.) 

Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Alexandra Pamp, nämndsekreterare 
Jon Springe, arbetsledare 
Linus Åstradsson, controller, § 98  
Anne-Marie Pedersen, VA-chef, §§ 100-101, 103 
Marcus Lanevi, byggledare, §§ 96-97 
Micael Holm, lokalstrateg, § 105 
Gabriella Göland, planadministratör, §§ 96-97 
Bertil Rantoft, personalföreträdare  
Allmänhet, §§ 96-97 
 
 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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§ 96  

Svar på medborgarförslag om återställande av 
asfalterad gångväg och underhåll av rabatter 
mellan Sandgrens väg och Storskiftesvägen 

Dnr 2017-000160  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget med denna 
skrivelse vara besvarat, samt 

att anse annan genomförd åtgärd vara tillfredsställande.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslaget avser en önskan om asfalterad gångväg, borttagande av 
slipers och ersätta med ordentligt släntstöd, samt underhåll av rabatter vid 
tomterna mellan Sandgrens väg och Storskiftesvägen. I samband med 
återställningen av ytorna efter inskickat medborgarförslag gjordes en större 
insats, slipers och buskar togs bort, samt gräsmatta över hela ytan anlades. Att 
lägga asfalt och sätta kantstöd enligt förslag beräknas kosta 290 tkr.    

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta  

att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget med denna 
skrivelse vara besvarat, samt 

att anse annan genomförd åtgärd vara tillfredsställande.         

Förslagsställaren presenterar sitt medborgarförslag.  

Arbetsledare Jon Springe föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-08-01 

Kf 2017-04-19, § 46, Anmälan av medborgarförslag om återställande av 
asfalterad gångväg och underhåll av rabatter mellan Sandgrens väg och 
Storskiftesvägen 

Medborgarförslag, daterat 2017-04-18 
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Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Gatu- och parkchef 
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§ 97  

Svar på medborgarförslag om att värna om natur 
och kultur, Linsbos trädgård - Svedala kommun 

Dnr 2017-000182  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att konstatera att fastigheten ifråga inte är kommunal egendom, men att skicka 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden om de har någon synpunkt i frågan.  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås kommunen informera om Linsbos historia i 
samband med inflyttningen på Vargens förskoleavdelning. Träden kring huset 
har också ett kulturvärde skriver förslagsställaren vidare i sin text.  

Svedala kommun har ingen drift på fastigheten som ägs av en privat 
fastighetsägare. Det är således den privata fastighetsägaren som beslutar kring 
omgivning inklusive dess träd.         

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta  

att remittera vidare medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden avseende 
kulturfrågan.    

Arbetsledare Jon Springe föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att konstatera att fastigheten ifråga inte är kommunal egendom, men att skicka 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden om de har någon synpunkt i frågan.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-07-31 

Kf 2017-05-17, § 71, Medborgarförslag om att värna om natur och kultur, 
Linsbos trädgård - Svedala kommun 

Medborgarförslag, daterat 2017-05-16              

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Gatu- och parkchef 

 

 

 

 



 

 

7(29) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-08-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98  

Tekniska nämndens yttrande över preliminära 
budgetramar 2018-2020 

Dnr 2017-000111  

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att äska investeringsmedel om 550 tkr och driftsmedel om 800 tkr för att gatu- 
och parkenheten ska kunna ställa om verksamheten till ogräshantering utan 
glyfosat, med hänvisning till alternativ 2 enligt gatu- och parkchefens 
tjänsteskrivelse om övergång till miljövänlig ogräsbekämpning, samt 

återkomma till ärendet vid tekniska nämndens möte i september för yttrande 
avseende preliminära budgetramar 2018-2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden informerades om preliminära budgetramar 2018-2020 vid 
sammanträdet i juni månad och beslutade att återuppta ärendet för yttrande vid 
sammanträde i augusti månad. 

Nämnderna har fått i uppdrag att senast 18 september inkomma till 
kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära 
ramarna. 

Controller Linus Åstradsson föreslår tekniska nämnden besluta  

att yttra sig över preliminära budgetramar 2018-2020 enligt redovisat förslag. 

Controller Linus Åstradsson och teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från controller, daterad 2017-07-26 

Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef om övergång till miljövänlig 
ogräsbekämpning, daterad 2017-02-03 

Tekniska nämndens yttrande över preliminära budgetramar 2018-2020 

Bilaga 1 beskrivande text investeringsplan 2018-2020 teknisk nämnd yttrande 

Bilaga 2 investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2019-2020 teknisk 
nämnd yttrande  
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Yrkanden 
Björn Jönsson, S, yrkar att tekniska nämnden ska äska investeringsmedel om 2 
850 tkr och driftsmedel om 1 105 tkr för att gatu- och parkenheten ska kunna 
ställa om verksamheten till ogräshantering utan glyfosat med hänvisning till 
alternativ 1 enligt gatu- och parkchefens tjänsteskrivelse om övergång till 
miljövänlig ogräsbekämpning. 

Ordförande yrkar avslag på Björn Jönssons, S, yrkande och föreslår att 
tekniska nämnden ska äska investeringsmedel om 550 tkr och driftsmedel om 
800 tkr för att gatu- och parkenheten ska kunna ställa om verksamheten till 
ogräshantering utan glyfosat, med hänvisning till alternativ 2 enligt gatu- och 
parkchefens tjänsteskrivelse om övergång till miljövänlig ogräsbekämpning.   

           

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 av Björn Jönsson, S, och genomförs. 

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta för 
ordförandes förslag röstar Ja. Den som vill rösta för Björn Jönssons, S, yrkande 
röstar Nej. Vinner Nej har tekniska nämnden beslutat enligt Björn Jönssons 
yrkande. 

Omröstningsresultat: 4 personer röstade Ja och 3 personer röstade Nej.  

Ja-röster: Per Olof Lindgren, L; Erik Stoy, M; Sverker Nordgren, M; Lars 
Dahmström, SD. 

Nej-röst: Björn Jönsson, S; Christer Jönsson, S; Daniel Forsberg, S. 

Ordförande finner att tekniska nämndens bifaller ordförandes förslag.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta att återkomma till ärendet vid 
tekniska nämndens möte i september för yttrande avseende preliminära 
budgetramar 2018-2020, vilket tekniska nämnden bifaller.  

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Controller 
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§ 100  

Upphandling slambehandling och transport 

Dnr 2017-000174  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen och återkomma i ärendet.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling pågår av slamhämtning och avsättning tillsammans med 
Staffanstorps kommun. Entreprenadtiden är två år med möjlighet till förlängning 
ytterligare två år. Avtalet skall börja gälla 1 november 2017. Slamhanteringen 
har historiskt kostat cirka 1 miljon kr/år. 

Förfrågningsunderlaget skickades ut 2017-07-17 och anbuden ska vara inne 
2017-09-06. Om utvärderingen framskrider utan problem kommer priset att 
presenteras för teknisk nämnd 2017-09-12, för beslut om tilldelning.  Om 
utvärderingen tar längre tid, föreslår VA-enheten att beslut om tilldelning kan tas 
av ordförande i tekniska nämnden. Detta för att inte försena inträdet i avtalet. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta 

att ge ordförande i tekniska nämnden i uppdrag att skriva under 
tilldelningsbeslut för upphandling av slamomhändertagande, om behov 
föreligger.      

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att notera informationen och återkomma i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA-chef, daterad 2017-07-31 

      

      

Beslut skickas till 
VA-chef 
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§ 101  

Åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan  

Dnr 2017-000097  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ge kommunfullmäktige följande förslag på omprioritering i årets 
investeringsbudget:  

VA-enhetens projekt Bräddvattenprojekt 1, 5 miljoner kr överförs till Åtgärder 
Apelsingatan, del VA   

Gata och parks projekt Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nygårdsdammar 1,0 
miljon kr överförs till Åtgärder Apelsingatan, kommunal del.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag och skrivelser inkom under februari och mars i år till tekniska 
nämnden angående återkommande problem med översvämning av tre 
fastigheter på Apelsingatan.  

Tekniska nämnden beslutade 2017-03-21, § 25, att äska 3 mnkr till utökning av 
investeringsbudgeten för 2017 för genomförande av åtgärder.   

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-17, §78, att uppdra åt tekniska 
nämnden att föreslå omprioriteringar inom investeringsplanen för 2017 så att 
åtgärderna för att förebygga översvämningar på Apelsingatan genomförs 
samtidigt som den totala investeringsbudgeten inte överskrids.  

Medel om 2,5 miljoner kronor kan omfördelas inom årets budget. 

VA-chef Anne-Marie Pedersen föreslår tekniska nämnden besluta   

att ge förslag på omprioritering i årets investeringsbudget:  

VA-enhetens projekt Bräddvattenprojekt 1,5 miljoner kr överförs till Åtgärder 
Apelsingatan, del VA   

Gata och parks projekt Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nygårdsdammar 1,0 
miljon kr överförs till Åtgärder Apelsingatan, kommunal del. 

VA-chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att ge kommunfullmäktige följande förslag på omprioritering i årets 
investeringsbudget:  

VA-enhetens projekt Bräddvattenprojekt 1, 5 miljoner kr överförs till Åtgärder 
Apelsingatan, del VA   
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Gata och parks projekt Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Nygårdsdammar 1,0 
miljon kr överförs till Åtgärder Apelsingatan, kommunal del.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från VA- och gatu- och parkchef, daterad 2017-08-09 

Kf 2017-05-17, § 78, Åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan 

Tn 2017-03-21, § 25, Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan  

Skrivelse, daterad 2017-03-09 

Skrivelse, daterad 2017-02-28 

      

      

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

VA-chef 

Gatu- och parkchef 
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§ 103  

Svar på motion om cykelväg till Malmö 

Dnr 2017-000209  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Forsberg (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
cykelväg till Malmö. Motionären anför i huvudsak att Svedala idag saknar en 
säker cykelväg och att det finns såväl ekonomiska som folkhälsomässiga 
fördelar med att underlätta för cyklister så att fler väljer cykeln som färdmedel. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden uppdraget att verka för att den regionala cykelvägplanen 
prioriterar anläggande av en säker cykelväg mellan Svedala och Oxie   

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 109, att överlämna motionen till 
teknisk nämnd för beredning. 

I regionens cykelstrategi för Skåne finns denna sträcka med som en angelägen 
sträcka då möjligheten för pendling är stor längs sträckan. Sträckan finns också 
med som en omnämnd sträcka i cykelplanen. I sista utgåvan av cykelplanen är 
denna sträcka dock inte högst upp på listan, då det finns andra projekt som 
redan är projekterade och samfinansierade med olika kommuner. För att 
skynda på byggnation är det av vikt att kommunen går in med 50% finansiering. 
Idag finns inte avsatta medel inom kommunen budget för dessa sträckor. 
Hyltarpsvägen beräknas enligt Trafikverket att kosta 8,7 mkr och ligger inom 
gruppen som ska genomföras om 7-12 år. 

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta 

att anse motionen bifallen. 

Arbetsledare Jon Springe föredrar ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-08-04 

Kf 2017-06-21, § 109, Anmälan av motion om cykelväg till Malmö 

Motion om cykelväg till Malmö, daterad 2017-06-16 

Yrkanden 
Sverker Nordgren, M, yrkar avslag till motionen med hänvisning till de 
kommande årens ekonomiska situation. 
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Björn Jönsson, S, yrkar bifall till motionen för att kunna verka för en framtida 
cykelväg mellan Svedala och Oxie.  

Daniel Forsberg, MP, yrkar bifall till motionen.  

      

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Björn Jönssons, 
S, och Daniel Forsbergs, MP, som yrkar bifall till motionen, dels Sverker 
Nordgrens, M, som yrkar avslag till motionen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden 
bifaller Björn Jönssons och Daniel Forsbergs yrkande. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen, vilket tekniska nämnden bifaller. 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Gatu- och parkchef 
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§ 104  

Återrapport parkeringsplatser, Klöverstugans 
förskola 

Dnr 2015-000153  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att redovisa föreliggande förslag till utbildningsnämnden.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten för utökning av parkeringsplatser på kommunens mark. Tekniska 
nämnden beslutade att ge gatu- och parkenheten i uppdrag att utreda detta 
samt ta fram en kostnad för iordningställande av en parkering.  

Förslag på parkeringsplats med utrymme för tio bilar har tagits fram.   

Arbetsledare Jon Springe föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att redovisa föreliggande förslag till utbildningsnämnden.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-07-31 

Ritning av föreslag till parkeringsplats 

Un 2017-05-08, §46, Lokal- och byggfrågor- rapport 

      

      

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 

Gatu- och parkchef 
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§ 105  

Svar på remiss om hastighetsöversyn i Malmö, 
primärt utanför Inre Ringvägen 

Dnr 2017-000206  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att Svedala kommun har inga synpunkter på föreslagen hastighetsöversyn inom 
Malmö Stad.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Malmö Stad har skickat förslag till nya hastigheter i Malmö, primärt utanför Inre 
Ringvägen. Malmö Stad beskriver en ambition att frångå 50- och 70-regleringar 
i kommunen, vilket ligger helt i linje med hur Svedala kommun arbetar. Det är 
positivt om hastigheterna generellt blir mer lika varandra då det idag tillåts att 
sätta alla variabler, både jämt och ojämt. Fler lika hastigheter medför högre 
förståelse för bilisten i trafiken.   

Gatu- och parkchef Johanna Andersson föreslår tekniska nämnden besluta   

att Svedala kommun har inga synpunkter på föreslagen hastighetsöversyn inom 
Malmö Stad. 

Arbetsledare Jon Springe föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från gatu- och parkchef, daterad 2017-07-31 

Remiss från Malmö Stad, daterad 2017-06-26 

            

Beslut skickas till 
Malmo Stad, tekniska nämnden 

Kommunstyrelsen 

Gatu- och parkchef 
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§ 107  

Information om entreprenadjuridisk tvist Barslund 
AB avseende Tegelbruksområdet 

Dnr 2017-000050  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen. .  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt yttrande i tvisten avseende Tegelbruksområdet med Barslund AB har 
under sommaren lämnats in till Malmö Tingsrätt. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föredrar ärendet.  

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att notera informationen.  

Handlingar i ärendet 
Yttrande i mål om Tegelbruksområdet, daterat 2017-07-21 

      

      

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

Projektchef 
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§ 108  

Inriktning rörande teknisk försörjning kopplat till 
översiktsplanarbete 

Dnr 2017-000193  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att ställa sig positiv till inriktning i denna skrivelse, 

att huvudmålen i energiplanen från 2005 gäller fortsatt och att delmålen utgår, 
samt  

att uppdra till Miljö och teknik att uppdatera energiplanen under kommande 
planperiod.       

Sammanfattning av ärendet 
I det pågående arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan har det 
blivit aktuellt att ta upp frågan om vilken inriktning kommunen ska ha när det 
gäller kapitlet kring teknisk försörjning.  

Teknisk chef Fredrik Löfqvist föreslår tekniska nämnden besluta 

att ställa sig positiv till inriktning i denna skrivelse, 

att huvudmålen i energiplanen från 2005 gäller fortsatt och att delmålen utgår, 
samt  

att uppdra till Miljö och teknik att uppdatera energiplanen under kommande 
planperiod.  

Teknisk chef föredrar ärendet. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta enligt liggande förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk chef, daterad 2017-08-07 

Energiplan Svedala kommun 2006-2010 

Dagvattenutredning Bjeret/Sjödiken inkluderat bilagor 2-9 

Minnesanteckningar styrgrupp för översiktsplan 2017-05-15 

Minnesanteckningar styrgrupp för översiktsplan 2017-04-10 

Minnesanteckningar möte med Länsstyrelsen angående översiktsplan 2017-03-
30 

Översiktskarta Grevietäkten 

Översiktskarta skyddsområde Svedala vattentäkt 

Utkast samrådshandling avseende teknisk försörjning 2017-06-30 
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Utkast samrådshandling avseende teknisk försörjning 2017-06-15 

            

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 109  

Information gatu- och parkenheten 

Dnr 2017-000236  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att notera informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om: 

- Dubbeldammarnas ombyggnad 

- Stationsområdets ombyggnad 

- gäss vid dammar. 

Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta  

att notera informationen. .  

Handlingar i ärendet 
Ritningar ombyggnad Dubbeldammarna 

Ritning ombyggnad stationsområdet 

      

      

Beslut skickas till 
Gatu- och parkchef 

Teknisk chef 
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§ 110  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2017-000026  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår tekniska nämnden besluta 

att lägga meddelanden och skrivelser till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse: 

Kf 2017-05-17, § 73, Införande av e-förslag samt avskaffande av 
medborgarförslag 

Kf 2017-05-17, § 78, Åtgärder för att förebygga översvämningar på 
Apelsingatan 

Kf 2017-05-17, § 80, Arbetsmiljöpolicy för Svedala kommun 

Kf 2017-06-21, § 96, Ekonomisk uppföljning januari-april 2017 med prognos för 
Svedala kommun 

Kf 2017-06-21, § 100, Avsiktsförklaring för ombyggnad av stationsområdet 

Kf 2017-06-21, § 101, Lokalförsörjningsplan 2018-2027 för Svedala kommun 

Kf 2017-06-21, § 102, Reviderad avfallsföreskrift 

Kf 2017-06-21, § 105, Svar på motion om begränsning och utfasning av 
engångsartiklar med mera av traditionella plastprodukter 

Kf 2017-06-21, § 106, Anmälan av motion om att förhindra spridning av 
mikroplaster från konstgräs  

Ks 2017-04-19, § 55, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
exploateringsavtal 

Ks 2017-05-29, § 125, Avsiktsförklaring för ombyggnad av stationsområdet 

Ks 2017-05-29, § 130, Uppföljning av Om-/tillbyggnad av räddningsstationen 

Ks 2017-05-29, § 131, Behov av fler förskoleplatser i Klågerup  

Ks 2017-05-29, § 142, Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala 
kommun  
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Övrigt: 

Redovisning av avrop från ramavtal, augusti 2017 

Rapport Tillgänglighetsbarometern 2017 

Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö avseende överklagande av tekniska 
nämndens beslut 2016-05-12, § 47, inkommit 2017-07-03 

Idé Svedala- förslag om farthinder på Börringe kyrkoväg 

Beslut från Mark- och miljödomstolen avseende ledningsrätt för 
dagvattenledning, inkommit 2017-06-12 

      

 
      

 

 

 



 

 

28(29) 

TEKNISK NÄMND  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2017-08-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2017-000014  

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. 

Ordföranden föreslår tekniska nämnden besluta 

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse med fattade delegationsbeslut 
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§ 112  

Nya frågor anmäls 

Dnr 2017-000214  

      

      

Sammanfattning av ärendet 
Inga nya frågor anmäls.  

      

      

      

 

 

 


