
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 
Sammanträdesdatum 2011-06-21 

 

 Tekniska nämnden 
  
Plats och tid Rådhuset, Bjällerup A, tisdagen den 21 juni 2011, 

klockan 18.00-19.30 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Pia Jönsson (S)  
 Berit Lagergren (M) ordf  
 Agneta Nilsson (S)  
 Rune Lindahl (M)  
 Evert Olsson (C)   
 Bertil Palm (M)  
 Ove Eldståhl (FP)  
 Fred Oxenby (M)  
   
Övriga deltagande Björn Holmberg (M)  
   
 Göran Hobroh (M)  
 Jurgis Porutis (M)  
 Maths Johansson (SPI)  
 Brittmarie Ohlsson va-ingenjör §§ 34-35  
 Johan Israelsson stadsbyggnadschef  
 Kerstin Jensen entreprenadingenjör §§ 34-37  
   
   
Utses att justera Pia Jönsson (S) 
Justeringens plats och tid 2011-06-23 kl 09.00 
   
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 34 - 42 
  Johan Israelsson  
 Ordförande   
  Berit Lagergren  
 Justerande   
  Pia Jönsson  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-06-21 
Datum för anslags uppsättande 2011-06-23   
Datum för anslags nedtagande 2011-07-15   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

  

 Johan Israelsson  
  Utdragsbestyrkande  
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Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämnden 2011-06-21 
 

Innehållsförteckning 

 
 

Sid 

§ 34 Möjligheter att kunna lämna trädgårdsavfall i Hjärup, motion från 
Miljöpartiet. 

3 

   
§ 35 Va-utredning Hjärup. 4 
   
§ 36 Ombyggnad av Järnvägsgatan, information. 5 
   
§ 37 Ny busstation Malmövägen, cirkulationsplats 

Kronoslättvägen/Västanvägen, ombyggnad av hållplatser, 
information. 

6 

   
§ 38 Månadsuppföljning januari-maj 2011. 7 
   
§ 39 Energieffektivisering i Staffanstorps kommun 2010-2014. 8 
   
§ 40 Redovisning av delegationsbeslut: 

Ansökan om uppehåll av hämtning av hushållsavfall. 
9 

   
§ 41 Redovisning av meddelanden. 10-11 
   
§ 42 Övrigt. 12 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 26 2011-06-10 
 
Tekniska nämnden § 34 2011-06-21 

Möjligheter att kunna lämna trädgårdsavfall i Hjärup, 
motion från Miljöpartiet (dnr Tn 2011.82)   

Kommunfullmäktige § 45/2011, har till tekniska nämnden 2011-05-11 inkommit 
med motion från (MP) om möjligheter att kunna lämna trädgårdsavfall i 
Hjärup. 
 
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar ordföranden i 
ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar 
att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda var och om det finns möjlighet att 
anlägga en plats för att lämna trädgårdsavfall i Hjärup samt vad det kostar. 
____________ 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde informerar ordföranden i ärendet om 
möjligheter att kunna lämna trädgårdsavfall i Hjärup. 

Tekniska nämnden beslutar 
att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda var och om det finns möjlighet att 
anlägga en plats för att lämna trädgårdsavfall i Hjärup, samt vad det kostar. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 27 2011-06-10 
 
Tekniska nämnden § 35 2011-06-21 

Va-utredning Hjärup (dnr Tn 2011.92)   

Vid tekniska nämndens arbetsutskott informerar va-ingenjören om va-
utredning i Hjärup. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 
att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda befintliga och möjliga framtida va-
lösningar i Hjärup, samt redovisa en åtgärdsplan för detta. 
____________ 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde informerar va-ingenjören om va-
utredning i Hjärup. 

Tekniska nämnden beslutar 
att ge tekniska enheten i uppdrag att utreda befintliga och möjliga framtida va-
lösningar i Hjärup, samt till nästkommande sammanträde i september 2011 
redovisa en åtgärdsplan för detta. 
____________ 
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Tekniska nämnden § 36 2011-06-21 

Ombyggnad av Järnvägsgatan (dnr Tn 2011.70)   

Vid tekniska nämndens sammanträde informerar entreprenadingenjören i 
ärendet om ombyggnad av Järnvägsgatan. 

Tekniska nämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämnden § 37 2011-06-21 

Ny busstation Malmövägen, cirkulationsplats 
Kronoslättvägen/Västanvägen, ombyggnad av hållplatser 
(dnr Tn 2011.81)   

Vid tekniska nämndens sammanträde informerar entreprenadingenjören i 
ärendet om ny busstation Malmövägen, cirkulationsplats Kronoslättvägen/-
Västanvägen och ombyggnad av hållplatser. 

Tekniska nämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 28 2011-06-10 
 
Tekniska nämnden § 38 2011-06-21 

Månadsuppföljning januari-maj 2011 (dnr Tn 2011.68)   

Uppföljningen för perioden januari-maj 2011 för tekniska nämndens 
verksamhetsområden föredras av stadsbyggnadschefen. 

Arbetsutskottet beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om uppföljning för perioden januari-mars 2011 för tekniska nämndens 
verksamhetsområden. 

Tekniska nämnden beslutar  
att lägga månadsuppföljningen januari-maj 2011 till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 29 2011-06-10 
 
Tekniska nämnden § 39 2011-06-21 

Energieffektivisering i Staffanstorps kommun 2010-2014 
(dnr Tn 2010.17)   

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar 
stadsbyggnadschefen om arbetet med strategi för energieffektivisering. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 
att stadsbyggnadschefen skickar förslaget för intern remissomgång till berörda 
verksamheter i den kommunala organisationen, samt 
 
att skicka vidare till kommunfullmäktige för kännedom. 
____________ 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde informerar stadsbyggnadschefen om 
arbetet med strategi för energieffektivisering. 

Tekniska nämnden beslutar 
att stadsbyggnadschefen skickar förslaget för intern remissomgång till berörda 
verksamheter i den kommunala organisationen, samt 
 
att skicka handlingarna vidare till kommunfullmäktige för kännedom. 
____________ 
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Tekniska nämnden § 40 2011-06-21 

Redovisning av delegationsbeslut 

Ansökan om uppehåll av hämtning av hushållsavfall. 
Dnr 2011.45 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämnden § 41 2011-06-21 

Redovisning av meddelanden 

a) Överenskommelse angående trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 798, 
Esarp-Genarp. 
Dnr 2011.22 

  
b) Ersättningskrav efter halkolycka 2010-12-17. 

Dnr 2011.48 
  
c) Miljörapport 2010. 

Dnr 2011.58 
  
d) Kf § 33-Renhållningsordning för Staffanstorps kommun, antagande av 

ny. 
Dnr 2010.90 

  
e) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av sandtvätt till 

Gullåkraverket i Staffanstorp. 
Dnr 2011.65 

  
f) Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av Järnvägsgatan. 

Dnr 2011.70 
 

g) 
 
 

Halkskada Storgatan, Staffanstorp. 
Dnr 2011.4 

h) Källaröversvämning till följd av baktryck, Forsbergs väg. 
Dnr 2010.126 

  
i) Skadeståndsanspråk med anledning av skador, översvämning i augusti 

2010. 
Dnr 2010.126 

  
j) Uppdragsbekräftelse – Inmätning Malmövägen/Kronoslättsvägen, för 

detaljprojektering för busshållplatser Malmövägen cirkulationsplats och 
gc-väg. 
Dnr 2011.81 
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Tekniska nämnden § 41 forts 2011-06-21 
 
 
k) Kf § 37-Återkallelse av beslut om fördjupad samverkan avseende 

avfallshanteringen i Sydskåne. 
Dnr 2010.177 

  
l) Kf § 45-Besvarande av motion angående möjligheter att kunna lämna 

trädgårdsavfall i Hjärup, motion från miljöpartiet. 
Dnr 2011.82 

  
m) Kf § 53-Avsägelse/fyllnadsval, avsägelse från Gisela Nilsson (FP), ersätts 

resten av mandatperioden av Ove Eldståhl (FP). 
Dnr 2011.14 

  
n) Ansökan om bidrag för ombyggnad av hållplatser, ny busstation 

Malmövägen, cirkulationsplats Kronoslättsvägen/Västanvägen, 
reglerhållplats för linje 166 på Kronoslättsvägen och pendlarparkering 
med anslutning till hållplats. 
Dnr 2011.81 

  
o) Förlikningsavtal efter översvämning 2006-08-09. 

Dnr 2006.98 
 

p) Minnesanteckningar gällande soptömning, 2011-04-06. 
Dnr 2011.69 
 

q) Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2011-06-10. 
Dnr 2011.27 
 

Tekniska nämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämnden § 42 2011-06-21 

Övrigt 

Ordföranden tackar nämnden för den gångna vårterminen och önskar 
närvarande en trevlig sommar. 
 
 
____________ 
 


