
statfanstorps 
kommun 

KALLELS E 
20 14-12-02 

Tekniska nämnden 

1 (3) 

Plats/tid Rådhuset, Bjällerup, t isdagen den 9 december 2014, 
klockan 17.00 - 19.00 

Ärenden 

085! Tänk på starttiden för sammanträdet 

1 FaststälJande av tid och plats för justering av 
protokollet 

Kallade 

.!. 2 Besvarande av medborgarförslag om införande av Lisa Callreus 

.!. 

.!. 

.!. 

.!. 

.!. 

.!. 

.!. 

.!. 

.!. 

gårdsgata på Blomstergå rden i Hjärup Kl 17.00 

3 Besvarande av medborgarförslag om markering 
av övergångsstä lle på Möllebergavägen 

4 Besva rande av medborgarförslag om att sätta upp 
trafikhinder vid biblioteksgården 

5 Information om avfa llsplan 

6 Information om förlängning av renhå llnings-
entreprenad 

7 Info rmation om medborgarundersökning år 2014 

8 Information om enskilda avlopp 

9 Besvarande om fråga rörande fe lkoppling av 
dagvattenhantering 

10 Ny taxa för V A-verksamheten 

11 Fastställande av verksamhetsområde för vatten, 
spill- och dagva tten 

Lisa Callreus 

Bengt Larsson 
Kl 17 .20 

Bengt Larsson 

Bengt Larsson 

Bo Gertsson 
Kl 17.40 

Brittmarie Ohlsson 
Kl 18.00 

Brittmarie Ohlsson 

Brittmarie Ohlsson 

Brittmarie Ohlsson 
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12 Yttrande över utstä llning kring detaljpla n för del Pontus Borgstrand 
av Hjärup 18:2 m fl , Åttevägen i Hjärup Kl 18.30 

13 Yttrande över gemensamhetsanläggning för Pontus Borgstrand 
detaljplan Hjärup 7:142 m fl, H ästhagen /Sta ll-
vage n. 

14 Besvarande om krav för beta lning a v krossad Pontus Borgstrand 
bilruta. 

15 Månadsuppföljning ja nuari - oktober Pontus Borgstrand 

16 Internkontrollplan 2015 Pontus Borgstrand 

17 Internbudget 2015 Pontus Borgstrand 

18 Attestfö rteckning 2015 Pontus Borgstrand 

19 Sammanträdesdagar fö r tekniska nä mnden och Pontus Borgstrand 
dess arbetsutskott år 2015. 

20 Redovisning av delegationsbeslut 

a) Nedskrivning av fo rd r ingar avseende bruknings-
avgifter i V A 

b) Nedskrivning av fo dringar a vseende avgifter i VA 

21 Redovisning av meddelanden 

a) Bertil Fra nzen framfö r sitt tack för uppva ktn ing på 70-
årsdagen till tekniska nämnden. 

b) Regional ha ndlingspla n fö r klimatanpassning för Skåne 
2014. 

c) Yttrande i a nsökan om tillstå nd till miljö farlig 
verksamhet för H ans Andersson Plastics AB. 

d) Avtal fra mtagande av digital grävningsanmälan med 
Digita l Fox AB. 
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e) Arkeologisk förundersökning 2014 i Mölleberga 
fornlämning nr 11 och 19, Mölleberga socken samt nr 8 
och 40 i Nevishögs socken, Staffanstorps kommun. 

f) Upphandling avseende utförandeentreprenad 
innehållande nyanläggn ing av park, större planteringar 
och lekplats i Mellanvångsparken. 

g) Avtal om damm-/ våtma rksanläggning, Alberta 2:50. 

h) Överenskommelse med trafikverket om byggande av 
plankorsning med järnvägen med anledning av Vikhem 
III 

i) Uppdragsbekräftelse med Tyrens AB gä llande besiktning 
av Trädgårdslunden etapp 5 och 6, Stora Uppåkra 
12:110. 

j) Alnarpsströmmen är ombildad till Sydvästskånes 
grundvattenkommitte den 23 maj 2014. 

k) Kommunstyrelsens beslut § 140/14 - Skötsel och 
underhåll av konstnärlig utsmyckning. 

l) Kommunstyrelsens beslut § 144 -Samarbetsavtal för 
vattenvårsarbete i Höje å 2015-2021. 

m) Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 

n) Kf§ 157/14 - Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-
201 7 och kommunalskatt 2015 för Staffanstorps 
kommun 

o) Ks § 136/14- Uppföljning av kommunstyrelsens interna 
kontrollplan för år 201 4 

p) Kf § 158 -Revidering av representationsreglemente för 
Staffanstorps kommun 

22 Övrigt 

Berit Lagergren 
O rdförande 

Bianca Mogren 
sekretera re 


