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 Tekniska nämndens arbetsutskott 
  
Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, 

klockan 08.30-11.20 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Pia Jönsson (S)  
 Berit Lagergren (M)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Bengt Larsson fältingenjör  
 Brittmarie Ohlsson va-ingenjör  
 Ingrid Persson sekreterare  
 Johan Israelsson stadsbyggnadschef  
 Kerstin Jensen entreprenadingenjör  
   
   
   
Utses att justera Pia Jönsson (S) 
Justeringens plats och tid 2011-04-04 kl 11.20 
   
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 18 - 25 
  Ingrid Persson  
 Ordförande   
  Bertil Persson  
 Justerande   
  Pia Jönsson  

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-04-04 
Datum för anslags uppsättande 2011-04-04   
Datum för anslags nedtagande 2011-04-26   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

  

 Ingrid Persson  
  Utdragsbestyrkande  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-04 
 
 
 

Innehållsförteckning 

 
 

Sid

§ 18 Anordnande av hundrastplats, medborgarförslag. 3 
   
§ 19 Utställning av detaljplan för del av Nevishög 13:1 - Hagalid 

rekreationspark, Staffanstorp, yttrande. 
4 

   
§ 20 Ny renhållningstaxa. 5 
   
§ 21 Vatten och avlopp i Stora Mölleberga, yttrande. 6 
   
§ 22 Rambudget för år 2012. 7 
   
§ 23 Samråd om ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, under-

central för fjärrvärmeanläggning i Kyrkbyn, Staffanstorp, yttrande. 
8 

   
§ 24 Redovisning av delegationsbeslut. 9 
   
§ 25 Redovisning av meddelanden. 10 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 18 2011-04-04 
 
 

Anordnande av hundrastplats, medborgarförslag 
(dnr Tn 2010-26) 

Produktionsstyrelsen har till tekniska nämnden 2010-01-20 inkommit med 
medborgarförslag ang Anordnande av hundrastplats. 
 
Entreprenadingenjören föredrar ärendet. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-03-25. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att ge i uppdrag till tekniska kontoret att utreda var och om det finns möjlighet 
att anlägga en hundrastplats och vad det kostar, samt 
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 19 2011-04-04 
 
 

Utställning av detaljplan för del av Nevishög 13:1 – 
Hagalid rekreationspark, Staffanstorp, yttrande 
(dnr Tn 2009-187) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-02-24 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planprogrammet är 
detaljplaneläggning av del av Nevishög 13:1 för parkändamål. 
 
Entreprenadingenjören föredrar ärendet. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-03-25. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att det ska finnas vändmöjlighet för trafik från Hagalidsvägen och att det ska 
ges möjlighet till mindre parkering, en handikapparkering som är tillgänglig, i 
denna del av parken och eventuellt i västra delen av parken. 
 
att bestämmelsen för dagvattenfördröjning skall vara 18 l/s totalt från området 
norr om väg 11 till dikningsföretag 13 och 15 Nevishög år 1906 och 1,0 l/s,ha 
norrut. Det ska ges möjlighet för dagvatten från framtida bostadsområde väster 
om parken att fördröjas i parken och detta bör anläggas i samband med det som 
anläggs först antingen bostadsområdet eller parken. 
 
att i detaljprojekteringen ta fram olika anläggningsalternativ med tillhörande 
budget. Utifrån detta anslås medel så att projektet kan genomföras planenligt. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 20 2011-04-04 
 
 

Renhållningstaxa (dnr Tn 2010-62) 

Fältingenjören informerar i ärendet om ny renhållningstaxa år 2012. 
 
I ärendet har fältingenjören utarbetat förslag till ny renhållningstaxa för år 2012. 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 21 2011-04-04 
 
 

Vatten och avlopp i Stora Mölleberga, yttrande 
(dnr Tn 2011-53) 

Stadsbyggnad miljö har till tekniska nämnden översänt skrivelse, 2011-03-10, 
avseende vatten och avlopp i Stora Mölleberga. 
 
Va-ingenjören föredrar ärendet. 
Förslag till yttrande har utarbetats av va-ingenjören, 2011-03-24. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att stadsbyggnad teknik fortsätter utredning om påkoppling av vatten och 
avlopp till Staffanstorps kommuns va-nät. Med målsättningen att Stora 
Mölleberga får tillgång till kommunalt vatten och avlopp under 2013. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 22 2011-04-04 
 
 

Rambudget för år 2012 (dnr Tn 2011-54) 

Stadsbyggnadschefen föredrar ärendet om rambudget för år 2012 enligt 
kommunstyrelsens beslut 2011-03-07, § 25, om teknisk beräkning av 
budgetutrymme och nämndernas ramar år 2012. 

Arbetsutskottet rekommenderar tekniska nämnden besluta 
att anta rambudget för år 2012 för tekniska nämnden. 
____________ 
 
Pia Jönsson (S) deltar inte i beslutet. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 23 2011-04-04 
 
 

Samråd om ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:1, 
undercentral för fjärrvärmeanläggning i Kyrkbyn, 
Staffanstorp, yttrande (dnr Tn 2011-34) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-02-24 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet är att detaljplanen ska 
överensstämma med gällande användning. 
 
Stadsbyggnadschefen föredrar ärendet. 
Förslag till yttrande har utarbetats av stadsbyggnadschefen, 2011-03-22. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 
att tekniska nämnden inte har några synpunkter på samrådsförslaget. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 24 2011-04-04 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut (dnr Tn 2011.55) 

Stadsbyggnadschefens delegationsbeslut om ändrad delegationsordning. 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 25 2011-04-04 
 
 

Redovisning meddelanden  

a) Från Trafikverket 2011-02-07, Regional transportstrukturplan 2011. Statlig 
medfinansiering av Kollektivtrafikåtgärder på det kommunala gatu- och 
vägnätet i Skåne län. 
Dnr 2010-100 

  
b) Från Trafikverket 2011-02-07, Regional transportstrukturplan 2011. Statlig 

medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder 
på det kommunala gatu- och vägnätet i Skåne län. 
Dnr 2010-100 

  
c) Kf § 3-Uppvaktning av förtroendevalda m fl, ändring av regler om. 

Dnr 2011-23 
  
d) Kf § 5-Fördjupad samverkan avseende avfallshanteringen io Sydskåne, 

avtal med SYSAV om. 
Dnr 2010-177 

  
e) Från Trafikverket 2011-02-15, Samråd angående förstudie för väg 798 

mellan Esarp och Genarp, Staffanstorps  och Lunds kommun. 
Dnr 2011-22 

  
f) Sydvatten - Preliminär budget för 2012. 

Dnr 2011-46 
  
g) Ks § 25-Teknisk beräkning av budgetutrymme och nämndernas ramar år 

2012. 
Dnr 2011-54 

  
h) Länsstyrelsens beslut 2011-03-17-Beslut om arkeologisk förundersökning 

vid utbyggnad av VA-nätet i Hemmestorp och Kyrkheddinge, 
fornlämning nr 4 och 6 i Kyrkheddinge socken, Staffanstorps kommun. 
Dnr 2011-50 

Arbetsutskottet beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
 


