
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (20) 

Sammanträdesdatum 2011-09-09 

 

 Tekniska nämndens arbetsutskott   
Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 9 september 2011, kl 09.00-12.00 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Pia Jönsson (S)   Berit Lagergren (M)  
      
      
      
   
Övriga deltagande Brittmarie Ohlsson  
 Ingrid Persson   Johan Israelsson  
 Kerstin Jensen     
      
      
Utses att justera Pia Jönsson (S) 
Justeringens plats och tid 2011-09-13 kl 07.30 
   
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 32 - 48 
  Ingrid Persson  
 Ordförande   
  Bertil Persson  
 Justerande   
  Pia Jönsson  

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-09-09 
Datum för anslags uppsättande 2011-09-13   
Datum för anslags nedtagande 2011-10-05   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

   Ingrid Persson  
  Utdragsbestyrkande  
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 

      
 

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-09-09  
  

Innehållsförteckning 

  
Sid 

§ 32 Utställning av förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:6 (Annerovägen/Skånevägen) i Staffanstorps kommun, yttrande. 3 
   § 33 Utställning av detaljplan för del av Kabbarp 3:8 m fl, ridsport-

anläggning och bostäder i Kabbarp, Staffanstorps kommun, yttrande 
4 

   
§ 34 Utställning av detaljplan för Stanstorp 4:1 m fl Vikhem etapp III, Staffanstorps kommun, yttrande. 5 
   § 35 Åtgärder vid bostadsområdet Önsvala, medborgarförslag. 6 
   § 36 Tennisbanor i Hjärup, motion från ungdomsparlamentet. 7 
   § 37 Samråd kring detaljplan för del av Borggård 1:245 m fl vid Rudolf 

Bååths väg, Staffanstorps kommun, yttrande. 
8 

   
§ 38 Tilläggsbestämmelser ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen). 9 
   § 39 Ovidkommande vatten. 10 
   § 40 Renhållningsordning för Staffanstorps kommun, antagande av ny. 11 
   § 41 Delårsrapport 2011, information. 12 
   § 42 Internbudget 2012, information. 13 
   § 43 Intern kontrollplan 2012 för tekniska nämndens 

verksamhetsområden, information. 
14 

   
§ 44 Samråd kring detaljplan för del av Borggård 1:4, automatstation vid Borggårdsrondellen, information. 15 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-09-09  
  
 § 45 Premiär för Farligt avfall bilen i Hjärup, information. 16 
   § 46 Uppehåll av hämtning av hushållsavfall, information. 17 
   § 47 Redovisning av delegationsbeslut. 18 
   § 48 Redovisning av meddelanden. 19-20 
____________  
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 Sammanträdesdatum 

Ordförandens sign   Justerandens sign   Utdragsbestyrkande 

      
 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 32 2011-09-09  
 

Utställning av förslag till detaljplan för del av S tanstorp 
1:6 (Annerovägen/Skånevägen) i Staffanstorps kommun , 
yttrande (dnr Tn 2009.217) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-06-27 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett sextiotal seniorbostäder söder om Roos damm, 
längs Annerovägens västra sida.  
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar entreprenad-ingenjören ärendet. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingen-
jören, 2011-09-08. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att utformningen av Annerovägen, gällande framförallt träd, utförs i detalj-
projekteringen.  
 
att trafiksäkra anslutningar för gående och cyklister ska anläggas på norra Annerovägen och på Skånevägen.  
 
att renhållningsfordon ska kunna hämta avfall från gatan, alternativt så får 
vändmöjlighet anläggas på kvartersmark, samt  
att tekniska nämnden förutsätter att finansieringen av samtliga åtgärder som följer av utbyggnaden också finansieras i projektet. 
____________  
Pia Jönsson (S) deltar inte i beslutet. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 33 2011-09-09  
 

Utställning av detaljplan för del av Kabbarp 3:8 m fl, 
ridsportanläggning och bostäder i Kabbarp, Staffans torps 
kommun, yttrande (dnr Tn 2008.109) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-06-17 
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.  
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar entreprenad-ingenjören ärendet. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingen-
jören, 2011-08-29. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att Kultur och fritid bör i rimlig tid meddela Teknik när en ridsportanläggning i 
enlighet med planens syfte är tänkt att öppna, samt  
att tekniska nämnden förutsätter att finansieringen av samtliga åtgärder, förutom gång- och cykelvägar samt planskild GC-korsning, som följer av 
utbyggnaden också finansieras i projektet. 
____________ 
 Pia Jönsson (S) yrkar avslag och reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
____________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 34 2011-09-09  
 

Utställning av detaljplan för Stanstorp 4:1 m fl Vi khem 
etapp III, Staffanstorps kommun, yttrande (dnr Tn 2 010.98) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-06-27 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Vikhemsområdet i södra delen av 
Staffanstorp.  
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar entreprenad-ingenjören ärendet. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingen-
jören, 2011-08-29. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att exploateringsprojektet ska vara med och delfinansiera ombyggnaden av 
korsningen Kronoslättsvägen/Vikhemsvägen, samt  
att tekniska nämnden inte har något att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 35 2011-09-09  
 

Åtgärder vid bostadsområdet Önsvala, medborgarförsl ag 
(dnr Tn 2011.117) 

Kommunfullmäktige har till tekniska nämnden 2011-05-29 inkommit med 
rubricerat ärende för yttrande. Förslag att planteringar anläggs på Önsvala-området i Staffanstorp, för att reducera trafikbullerstörningar från väg 11. 
 Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar entreprenad-
ingenjören ärendet. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingen-jören, 2011-09-08. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att medborgarförslaget avslås, samt  
att vidarebefordra ärendet till Trafikverket. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 36 2011-09-09  
 

Tennisbanor i Hjärup, motion från Ungdomsparlamente t 
(dnr Tn 2011.99) 

Kultur- och fritidsnämnden har till tekniska nämnden 2011-06-13 inkommit 
med rubricerat ärende för yttrande. Önskemål om att renovera de båda tennisbanorna i Hjärup. 
 Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar entreprenad-
ingenjören ärendet. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingen-jören, 2011-09-08. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att motionen avslås gällande asfaltplanen. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 37 2011-09-09  
 

Samråd kring detaljplan för del av Borggård 1:245 m  fl vid 
Rudolf Bååths väg, Staffanstorps kommun, yttrande 
(dnr Tn 2011.108) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-06-22 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på den gamla Hydrotomten i korsningen 
Borggårdsallén och Rudolf Bååths väg i nordvästra delen av Staffanstorps tätort. 
 Vid tekniska nämndens arbetsutskott föredrar va-ingenjören ärendet. Förslag 
till yttrande har utarbetats av va-ingenjören, 2011-08-31. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att tekniska nämnden inte har något att erinra mot förslaget. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 38 2011-09-09  
 

Tilläggsbestämmelser till ABVA (dnr Tn 2011.133) 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar va-ingenjören 
ärendet om Tilläggsbestämmelser till ABVA, Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen. 
Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden b esluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Tilläggsbestämmelser till ABVA, Allmänna Bestämmelser för brukande 
av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 39 2011-09-09  
 

Ovidkommande vatten (dnr Tn 2011.127) 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar va-ingenjören 
rubricerat ärende.   
Förslag till yttrande har utarbetats av va-ingenjören, 2011-08-23. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att efter installationskontroll tillskriva de fastighetsägare, som har brister i sin 
anläggning, att inom ett år vidtaga åtgärder som separerar dag- och dränerings-vatten från spillvattennätet. 
____________  
Pia Jönsson (S) deltar inte i beslutet. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 40 2011-09-09  
 

Renhållningsordning för Staffanstorps kommun, 
antagande av ny (dnr Tn 2010.90)   
Kommunfullmäktige har återremitterat rubricerat ärende till tekniska nämnden 
för redovisning av beräkning av vad matavfallssortering, då inklusive transporter, skulle kosta för den genomsnittliga kommuninnevånaren. 
 Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar ordföranden 
om ärendet inför behandling i tekniska nämnden. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 41 2011-09-09  
 

Delårsrapport år 2011 (dnr Tn 2011.138)   
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar stads-
byggnadschefen i ärendet om delårsrapport år 2011 för tekniska nämndens verksamheter. 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 42 2011-09-09  
 

Internbudget år 2012, information (dnr Tn 2011.54)   
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar stads-
byggnadschefen i ärendet om internbudget år 2012 för tekniska nämndens verksamheter. 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 43 2011-09-09  
 

Intern kontrollplan år 2012 för tekniska nämndens 
verksamhetsområden (dnr Tn 2011.139)   
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar stads-
byggnadschefen i ärendet om förslag till Intern kontrollplan år 2012 för tekniska nämndens verksamhetsområden. 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 44 2011-09-09  
 

Samråd kring detaljplan för del av Borggård 1:4, au tomat-
station vid Borggårdsrondellen, yttrande 
(dnr Tn 2011.105) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-06-17 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny automatstation öster om Borggårdsrondellen. 
 Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar stads-
byggnadschefen i ärendet. 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 45 2011-09-09  
 

Premiär för Farligt Avfall-bilen i Hjärup, informat ion 
(dnr Tn 2011.140)   
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar stads-
byggnadschefen informerar om Farligt Avfall-bilen i Hjärup.   
Onsdagen den 14 september mellan kl 18-19 kommer bilen till P-platsen på Banvallsvägen/Lars väg i Hjärup, fortsättningsvis en gång på våren och en gång 
på hösten. 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 46 2011-09-09  
 

Redovisning av delegationsbeslut 

a) Avskrivning av fordran avseende brukningsavgifter. 
 Dnr 2011.21  
b) Avskrivning av fordran avseende avgift för kolonilott.  Dnr 2011.21 
 c) Ansökan om uppehåll av hämtning av hushållsavfall. 
 Dnr 2011.45 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 47 2011-09-09  
 

Redovisning av meddelanden 

a) Flintevångens samfällighetsförening, 2011-06-08, ansökan om extra 
kommunalt vägbidrag för enskild väg M469U. Dnr 2011.98 

  b) Kultur- och fritidsnämnden § 38/11 Motion från ungdomsparlamentet, 
Tennisbanor i Hjärup. Dnr 2011.99 

  c) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av entreprenör för ombyggnad av 
lekplats och park vid Roos damm, Staffanstorps kommun. Dnr 2011.94 

  d) Transportstyrelsen/Trafikverket, 2011-06-17, Hastighetsöversyn inom 
tätbebyggt område. Dnr 2011.141 

  e) Utlåtande över slutbesiktning gällande Norra Lundavägen, delen 
Borggårdsallén Genvägen gata/VA i Staffanstorp. Dnr 2011.33 

  f) Avtal – kontroll och inventering av dagvatteninsläpp på spillvattennätet. 
Dnr 2011.111   

g) Ks au § 86-Omdisponering av kommunstyrelsens investeringsbudget år 2011. 
Dnr 2010.130   

h) Kf § 67-Renhållningstaxa för Staffanstorps kommun, antagande av ny. Dnr 2011.62 
  i) Kf § 77-Mandatperiodbeställning avseende prioriterade verksamhetsmål. 

Dnr 2011.115   
j) Kf § 79-Driftbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun, skattefinansiering av. 

Dnr 2011.54   
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 47 forts 2011-09-09  
 k) Kf § 83-Engångsanslag till tekniska nämnden för utförande av 

beläggningsarbeten mm. Dnr 2011.116 
  l) Kf § 92-Medborgarförslag om åtgärder vid bostadsområdet Önsvala i 

Staffanstorp, överlämnande av. Dnr 2011.117 
  
m) Trafikverket 2011-07-05, Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren 2012-2014 i Skåne län. 
Dnr 2011.112   

n) Avslutad utredning (halkolycka på Storgatan i Staffanstorp). Dnr 2011.4 
  o) Avveckling av infiltrationsanläggning Esarp. 

Dnr 2009.157   
p) Länsstyrelsens meddelande 2011-08-22, Du kommer att behöva betala tillbaka gårdsstöd för ett eller flera av åren 2005-2007. 

Dnr 2011.126   
q) Trafikverket 2011-08-23, Inbjudan till sakägarsammanträde. Gång- och cykelväg utmed väg 858 mellan väg 11 och Nordanå, objekt 8850464. 

Dnr 2011.128  
r) E-post inkommen till teknik – polisanmälan om nedskräpning skötsel av gräsklippning m m. 

Dnr 2011.120  
s) Angående revisionens granskning av nämndernas ansvarsutövande för verksamhetsåret 2011. 

Dnr 2011.  
t) Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Skåne, 2011-06-12.  
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga redovisning av meddelanden till handlingarna. 
____________ 
 



                                                                                                                       
 
Reservation mot detaljplan för del av Kabbarp 3:8 m fl, ridsportanläggning och 
bostäder i Kabbarp, Staffanstorps kommun 
 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot detaljplan för del av Kabbarp 3:8 m fl 
ridsportanläggning och bostäder i Kabbarp, Staffanstorps kommun. Vi anser att det oklart 
med ridsportanläggningens framtida placering i Kabbarp och att man bör se över andra 
alternativ till placering av ridsportanläggningen. 
 
 
Staffanstorp 110912 
Pia Jönsson 
Gruppledare (S) tekniska nämnden 
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