
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) 
Sammanträdesdatum 2010-02-10 

 

 Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Plats och tid Rådhuset Esarp torsdagen den 10 februari 2011 

kl 13.00-15.30 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Pia Jönsson (S)  
 Berit Lagergren (M)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Bengt Larsson fältingenjör  
 Ingrid Persson sekreterare  
 Johan Israelsson stadsbyggnadschef  
 Kerstin Jensen entreprenadingenjör  
 Niclas Nilsson teknisk chef  
   
   
   
   
   
   
Utses att justera Pia Jönsson (S) 
Justeringens plats och tid Rådhuset 2011-02-14 kl 07.30 
   
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1 - 17 
  Ingrid Persson  
 Ordförande   
  Bertil Persson  
 Justerande   
  Pia Jönsson  

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-02-10 
Datum för anslags uppsättande 2011-02-14   
Datum för anslags nedtagande 2011-03-04   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

  

 Ingrid Persson  
  Utdragsbestyrkande  
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-02-10 
 
 
 

Innehållsförteckning 
 

Sid 

§ 1 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2011. 3 
   
§ 2 Val av ständig justerare av protokoll i tekniska nämnden och dess 

arbetsutskott. 
4 

   
§ 3 Bokslut 2010. 5 
   
§ 4 Renhållningsordning. 6 
   
§ 5 Flyttning av hundlatrintunna, medborgarförslag. 7 
   
§ 6 Detaljplan för del av Kabbarp 3:8 m fl, ridsportanläggning och 

bostäder i Kabbarp, yttrande. 
8 

   
§ 7 Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl (Hjärp IP), i Hjärup, 

yttrande. 
9 

   
§ 8 Lyktstolpar, motion från Ungdomsparlamentet. 10 
   
§ 9 Bänkar vid busshållplatser, motion från Ungdomsparlamentet. 11 
   
§ 10 Olycksförebyggande åtgärder på Malmövägen i Staffanstorp, 

medborgarförslag. 
12 

   
§ 11 Åtgärder vid idrottsplats vid Skråvägen i Staffanstorp, medborgar-

förslag. 
13 

   
§ 12 Flyttning av torgstånd på torget i Staffanstorp, medborgarförslag. 14 
   
§ 13 Återrapportering av internkontroll för år 2010. 15 
   
§ 14 Energieffektivisering, information. 16 
   
§ 15 Budgetansvar och attesträtt - tekniska nämnden, förändring. 17 
   
§ 16 Redovisning av delegationsbeslut 18 
   
§ 17 Redovisning av meddelanden. 19-20
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 1 2011-02-10 
 
 

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2011 
(dnr Tn 2011.15)   

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas förslag till sammanträdesdagar för 
tekniska nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden år 2011. 
 

Arbetsutskott kl 09.00-11.30 Nämnd kl 18.00-20.00 
Gruppmöten kl 17.00-18.00 

Torsdagen den 10 februari 
(bokslut) 

22 februari 
(bokslut) 

Fredagen den 1 april 
(budget) 

12 april 
(budget) 

Fredagen den 2 maj (reserv) 17 maj (reserv) 

Fredagen den 10 juni 21 juni 

Fredagen den 9 september 
(delårsrapporter, internbudget) 

20 september 
(delårsrapporter, budget) 

Fredagen den 21 oktober (reserv) 1 november (reserv) 

Fredagen den 25 november 6 december 

 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att fastställa sammanträdesdagar för tekniska nämnden för år 2011 i enlighet 
med förslag. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 2 2011-02-10 
 
 

Val av ständig justerare av protokoll i tekniska nämnden 
och dess arbetsutskott (dnr Tn 2011.14) 

Vid arbetsutskottets sammanträde sker val av ständig justerare av protokoll i 
tekniska nämnden och dess arbetsutskott. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att välja Pia Jönsson (S) som ständig justerare av arbetsutskottets protokoll med 
Berit Lagergren (M) som ersättare, samt 
 
att föreslå Tekniska nämnden att välja Pia Jönsson (S) som ständig justerare av 
Tekniska nämndens protokoll med Berit Lagergren (M) som ersättare. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 3 2011-02-10 
 
 

Bokslut 2010 (dnr Tn 2011.17) 

Vid arbetsutskottets sammanträde gör stadsbyggnadschefen en genomgång av 
tekniska nämndens bokslut 2010, skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
verksamheter. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 4 2011-02-10 
 
 

Renhållningsordning (dnr Tn 2010.90) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar fältingenjören om Renhållnings-
ordning för Staffanstorps kommun - Föreskrifter om avfallshantering samt 
Avfallsplan. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 5 2011-02-10 
 
 

Flyttning av hundlatrintunna, medborgarförslag 
(dnr Tn 2010.187) 

Kommunfullmäktige, § 147/2010, har till tekniska nämnden, 2010-12-28, 
inkommit med ett medborgarförslag om flyttning av hundlatrintunna. 
 
Fältingenjören föredrar rubricerat medborgarförslag. 
Förslag till svar har utarbetats av fältingenjören 2011-02-01. 
Fältingenjören meddelar att tunnan är flyttad. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att anse medborgarförslaget åtgärdat. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 6 2011-02-10 
 
 

Detaljplan för del av Kabbarp 3:8 m fl, ridsportanläggning 
och bostäder i Kabbarp, yttrande (dnr Tn 2008.109) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2010-12-17 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planen är att 
möjliggöra byggandet av en ny ridsportanläggning på fastigheten Kabbarp 3:8, 
samt bostäder med hästanknytning på Kabbarp 4:10. Ridsportanläggningen 
ersätter den nuvarande anläggningen inne i Staffanstorps tätort. 
 
Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-01-31. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att om avfallshämtning ska ske vid fastigheterna ska Kabbarps byväg planeras 
med tillräcklig bredd, 4,5 m, och genomkörningsmöjlighet eller vändplan för 
avfallsfordon. 
 
att en omfattande utredning för gång- och cykelvägar genomförs som inte bara 
berör ridsportanläggningens behov utan även som en del i kommunens GC-nät 
och rekreationsstråk.  
 
att gång- och cykeltunnelns koppling söderut säkerställs och att dess dagvatten 
tas om hand på erforderligt vis. 
 
att busshållplatsens behov av kopplingar ses över, samt 
 
att tekniska nämnden förutsätter att finansieringen av samtliga åtgärder, 
förutom gång- och cykelvägar samt planskild korsning, som följer av 
utbyggnaden också finansieras i projektet. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 7 2011-02-10 
 
 

Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl (Hjärup IP), i 
Hjärup, yttrande (dnr Tn 2010.78) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-01-24 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en ny idrottsplats i Hjärup ut mot Gamla Lundavägen med 
möjlighet till tre nya fotbollsplaner. 
 
Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-01-31. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att parkeringsbehovet skall klaras inom området vid olika evenemang såsom 
t ex barn- och ungdomscuper. Detta bör utredas och inarbetas vid projekte-
ringen. 
 
att övergångsstället på Gamla Lundavägen vid busshållplatsen bör ses över ur 
trafiksäkerhetssynpunkt i projekteringsskedet. 
 
att gång- och cykelstråket till Hjärups station bör ses över i projekteringsskedet 
och kompletteras med skyltning t ex hastigheten. 
 
att all dagvattenfördröjning skall ske inom området för idrottsplatsen, samt 
 
att tekniska nämnden förutsätter att finansieringen av samtliga åtgärder som 
följer av utbyggnaden också finansieras i projektet. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 8 2011-02-10 
 
 

Lyktstolpar, motion från ungdomsparlamentet 
(dnr Tn 2011.15) 

Ungdomsparlamentet har till tekniska nämnden 2011-01-21 inkommit med 
rubricerad motion, § 61/2010. 
 
Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-02-10. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att belysningen vid gång- och cykelvägen mellan Breidablick och Järnvägsgatan 
ses över när det blir ombyggnadsprojekt i anslutning till denna, samt 
 
att anse motionen besvarad. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 9 2011-02-10 
 
 

Bänkar vid busshållplatser, motion från ungdoms-
parlamentet (dnr Tn 2011.16) 

Ungdomsparlamentet har till tekniska nämnden 2011-01-21 inkommit med 
rubricerad motion, § 72/2010. 
 
Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-02-10. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att i dagsläget kommer det inte att sättas bänkar vid busshållplatsen. 
 
att informera Ungdomsparlamentet om att ärenden gällande skolor och 
skolgårdar bör översändas till Staffanstorpshus, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 10 2011-02-10 
 
 

Olycksförebyggande åtgärder på Malmövägen i 
Staffanstorp, medborgarförslag (dnr Tn 2010.189) 

Kommunfullmäktige, § 149/2010, har till tekniska nämnden, 2010-12-28, 
inkommit med ett medborgarförslag om olycksförebyggande åtgärder på viss 
del av Malmövägen i Staffanstorp. 
 
Tekniska chefen föredrar rubricerat medborgarförslag. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 11 2011-02-10 
 
 

Åtgärder vid idrottsplats vid Skråvägen i Staffanstorp, 
medborgarförslag (dnr Tn 2010.188) 

Kommunfullmäktige, § 148/2010, har till tekniska nämnden, 2010-12-28, 
inkommit med ett medborgarförslag om uppsättande av nät vid fotbollsplanen 
vid Skråvägen i Staffanstorp. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar tekniska chefen om 
medborgarförslaget. 
____________ 
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Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 12 2011-02-10 
 
 

Flyttning av torgstånd mm på torget i Staffanstorp, 
medborgarförslag (dnr Tn 2009.163) 

Kommunfullmäktige, § 75/2009, har till tekniska nämnden, 2009-10-07, 
inkommit med ett medborgarförslag om flyttning av torgstånd m m. 
 
Tekniske chefen föredrar rubricerat medborgarförslag. 
Förslag till svar har utarbetats av tekniske chefen 2011-02-02. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att inte bifalla medborgarförslaget, samt 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 13 2011-02-10 
 
 

Återrapportering av internkontroll för år 2010 
(dnr Tn 2009.145) 

Vid arbetsutskottets sammanträde ger stadsbyggnadschefen en 
återrapportering av internkontroll för år 2010. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att godkänna återrapporteringen av internkontroll för år 2010. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 14 2011-02-10 
 
 

Energieffektivisering, information (dnr Tn 2010.17)   

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen om statligt 
stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 15 2011-02-10 
 
 

Budgetansvar och attesträtt - tekniska nämnden 
(dnr Tn 2010.89) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen om 
budgetansvar och attesträtt för tekniska nämnden. 
____________ 
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 
   
   

 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 16 2011-02-10 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut (dnr Tn 2011.21) 

Stadsbyggnadschefen: 
a) Avskrivning av fordran va-avgifter. 
b) Avskrivning av fordran avgrävd IT-kabel i Hjärup. 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 17 2011-02-10 
 
 

Redovisning meddelanden 

a) Länsstyrelsens beslut 2010-11-25, Dispens från biotopskydds-
bestämmelserna för att skada ett alléträd på fastigheten Stora 
Uppåkra 12:110 i Staffanstorps kommun, för kännedom. 
Dnr 2008.180 

  
b) Lunds kommun tekniska nämnden § 239-Yttrande-Vad planerar 

Lunds kommun att göra för att upprustningen av vägen Genarp-
Esarp skall komma igång. 
Dnr 2010.186 

  
c) Lunds kommun tekniska nämnden § 249-Slutredovisning av 

projektet Höjeåstråket – natur och friluftsliv i Höje ås dalgång. 
  
d) Kf § 116/2010-Val tekniska nämnden 2011-2014. 

Dnr 2010.190 
  
e) Kf § 102/2010-Tjänstgöringsordning i nämnder och styrelser år 2011-

2014 (dnr Ks 2010.281) 
Dnr 2010.191 

  
f) Kf § 100/2010-Sammanträdesdagar år 2011 för kommunfullmäktige 

(Ks 2010.279). 
Dnr 2010.192 

  
g) Kf § 106-Konsirtialavtal avseende regional vattenförsörjning genom 

Sydvatten AB, uppsägning för ombesörjning av (Ks 2010.284). 
Dnr 2010.193 

  
h) Förändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till 

energieffektivisering i kommuner och landsting. 
Dnr 2010.17 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 17 forts 2011-02-10 
 
 
 
i) Vägbidrag för åren 2008-2009, utbetalda under år 2010. 

Dnr 2010.50 
  
j) Entreprenadkontrakt – skötsel och underhåll av kommunens 

offentliga belysning i Staffanstorps kommun. 
Dnr 2010.151 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 


