
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 (14) 

Sammanträdesdatum 2011-10-21 

 

 Tekniska nämndens arbetsutskott   
Plats och tid Rådhuset, Knästorp A, fredagen den 21 oktober 2011, kl 09.00-12.00 
  
Beslutande Bertil Persson (M)  
 Pia Jönsson (S)   Berit Lagergren (M)  
      
      
      
Övriga deltagande Brittmarie Ohlsson, va-ingenjör   Ingrid Persson, sekreterare  
 Johan Israelsson, stadsbyggnadschef   Kerstin Jensen, entreprenadingenjör  
      
      
      
   
Utses att justera Pia Jönsson (S) 
Justeringens plats och tid 2011-10-25 kl 07.30    
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 49 - 59 
  Ingrid Persson  
 Ordförande   
  Bertil Persson  
 Justerande   
  Pia Jönsson  

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2011-10-21 
Datum för anslags uppsättande 2011-10-25   
Datum för anslags nedtagande 2011-11-16   
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift  

  

 Ingrid Persson  
  Utdragsbestyrkande  
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Tekniska nämndens arbetsutskott  2011-10-21  
  

Innehållsförteckning 

  
Sid 

§ 49 Samråd kring detaljplan för del av Stanstorp 1:6 mfl, Malmövägen i Staffanstorp, yttrande. 3 
   § 50 Samråd kring detaljplan för del av Stanstorp 5:1 m fl, 

cirkulationsplats i Staffanstorp, yttrande. 
4 

   
§ 51 Utställning 2 av detaljplan för del av Nevishög 13:1 – Hagalid rekreationspark, Staffanstorp, yttrande. 5 
   § 52 Samråd kring detaljplan för del av Hjärup 18:1 och Stora Uppåkra 

12:2 – Förskola Åretruntbyn, Hjärup, yttrande. 
6 

   
§ 53 Samråd om planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup nordost – Åretruntbyn i Hjärup, yttrande. 7 
   § 54 Granskning av delegation av beslutanderätten i tekniska nämnden. 8 
   § 55 Äskande om medel för Höjeåprojektet 2012-2014. 9 
   § 56 Äskande om medel för skötsel och underhåll av dammar anlagda 

inom Höjeåprojektet. 
10 

   
§ 57 Internbudget 2012. 11    
§ 58 Genomförandeplan. 12    
§ 59 Redovisning av meddelanden. 13-14    
____________  
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 49 2011-10-21  
 

Samråd kring detaljplan för del av Stanstorp 1:6 m fl, 
Malmövägen i Staffanstorp (dnr Tn 2011.81)   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-09-30 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planläggningen är att möjliggöra nytt hållplatsläge för busstrafiken vid Malmövägen. 
 Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. 
Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-10-16. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att tekniska nämnden inte har något att erinra mot förslaget. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 50 2011-10-21  
 

Samråd kring detaljplan för del av Stanstorp 5:1 m fl, 
cirkulationsplats i Staffanstorp (dnr Tn 2011.81)   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-09-30 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planläggningen är att möjliggöra utbyggnad av en ny cirkulationsplats samt nytt hållplatsläge för 
busstrafiken vid Kronoslättsvägen.  
Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-10-16. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att tekniska nämnden inte har något att erinra mot förslaget. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 51 2011-10-21  
 

Utställning 2 av detaljplan för del av Nevishög 13: 1 – 
Hagalid rekreationspark, Staffanstorp (dnr Tn 2009. 187)   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-09-30 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planläggningen är att möjliggöra anläggandet av en rekreationspark med skogskänsla i anslutning till 
Staffansvallen.  
Entreprenadingenjören föredrar rubricerat ärende. Förslag till yttrande har utarbetats av entreprenadingenjören, 2011-10-16. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att ombyggnaden av tillfartsvägen utförs så den klarar trafikbelastning och blir trafiksäker som en del av projektet, samt 
 
att tekniska nämnden förutsätter att samtliga åtgärder som behövs finansieras i 
projektet. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 52 2011-10-21  
 

Samråd om planprogramn för Stora Uppåkra 12:2 m fl,  
Hjärup nordost – Åretruntbyn i Hjärup (dnr Tn 2011. 142)   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-09-30 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups nordöstra delar. 
 Stadsbyggnadschefen föredrar rubricerat ärende. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att tekniska nämnden inte har något att erinra mot förslaget. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 53 2011-10-21  
 

Samråd kring detaljplan för del av Hjärup 18:1 och Stora 
Uppåkra 12:2 – Förskola Åretruntbyn, Hjärup 
(dnr Tn 2011.161)   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2011-09-30 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny förskola längs Ämnesvägen i nordöstra Hjärup, i nära 
anslutning till befintliga och planerade utbyggnadsområden.  
Va-ingenjören föredrar rubricerat ärende. Förslag till yttrande har utarbetats av va-ingenjören, 2011-10-11. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att inte ha något att erinra mot detaljplanen. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 54 2011-10-21  
 

Granskning av delegation av beslutanderätten i tekn iska 
nämnden (dnr Tn 2011.163)   
Revisionen har till tekniska nämnden 2011-09-28 inkommit med skrivelse om 
granskning av delegation av beslutanderätten i Kommunstyrelsen och nämnderna. 
 Ordföranden föredrar rubricerat ärende. 
Arbetsutskottet beslutar 

att omarbeta tekniska nämndens delegationsordning att presenteras på tekniska nämndens decembermöte. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 55 2011-10-21  
 

Äskande om medel för Höjeåprojektet 2012-2014 
(dnr Tn 2011.155)   
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar ordföranden ärendet om Äskande 
om medel för Höjeåprojektet 2012-2014. Höje å vattenråd framställer om medel för genomförande av Höjeåprojektet för den kommande treårsperioden 
2012-2014.  
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att tillstyrka äskade medel enligt samarbetsavtal enligt beslut i årsstämman för 
Höje å vattenråd 2011-05-24.  
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 56 2011-10-21  
 

Äskande om medel för skötsel och underhåll av damma r 
anlagda inom Höjeåprojektet (dnr Tn 2011.156)   
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar ordföranden ärendet om Äskande 
om medel för skötsel och underhåll av damma anlagda inom Höjeåprojektet. 
Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att tillstyrka äskade medel enligt samarbetsavtal enligt beslut i årsstämman för 
Höje å vattenråd 2011-05-24.  
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 57 2011-10-21  
 

Internbudget 2012 (dnr Tn 2011.54)   
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen i ärendet 
om förslag till drift- och investeringsbudget för 2012 med bilagor och plan för åren 2013 och 2014 för tekniska nämndens verksamheter. 
Arbetsutskottet beslutar 

att godkänna budgetförslaget för år 2012 med bilagor och plan för åren 2013 och 2014 för tekniska nämndens verksamheter. 
____________  
Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 58 2011-10-21  
 

Genomförandeplan (dnr Tn 2011.54)   
Stadsbyggnadschefen informerar om genomförandeplan - attraktiv 
levnadsmiljö, medborgarens livskvalitet i fokus. 
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
____________ 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 59 2011-10-21  
 

Redovisning meddelanden 

a) Tilldelningsbeslut med upphandlingsprotokoll avseende upphandling av 
Ombyggnad Järnvägsgatan. Dnr 2011.143 

  b) Utlåtande över slutbesiktning gällande färdigställande av gata Satellitvägen, 
Staffanstorp. Dnr 2011.150 

  c) Utlåtande över särskild besiktning överhöjning väg 799, överföringsledning 
Esarp. Dnr 2009.157 

  d) Genomförandeavtal mellan Trafikverket Region Syd, Burlövs kommun och 
Staffanstorps kommun. Dnr 2011.128 

  e) Anmälan halkskada 2010-12-17 Storgatan i Staffanstorp. 
Dnr 2011.48   

f) Skrivelse angående gc-väg vid Åttevägen, Hjärup. Dnr 2011.153 
  g) Besiktningsutlåtanden med anledning av slutbesiktning nr 2 och nr 3 samt 

efterbesiktning efter utförd garantibesiktning av utförandeentreprenaden Hjärup 7:142 m fl ”Hästhagen”. 
Dnr 2005.115   

h) Försäkringsbrev. Fullgörandeförsäkring – Säkerhet under garantitiden avs gång- och cykelväg utmed Järnvägsgatan i Staffanstorp. 
Dnr 2011.143   

i) Trafikhinder på gång- och cykelvägar, skrivelse till kommuninvånare. Dnr 2011.162 
  j) Regressavisering från Moderna Trygghetsförsäkringar - orsak till skadan är 

baktryck pga dämningar i spillvattenservis. Dnr 2011.137 
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 59 forts 2011-10-21  
  
 k) Skadeståndsanspråk från Folksam, med anledning av skador 2010. 

Dnr 2010.126   
l) Utlåtande över kompletterande slutbesiktning gällande Norra Lundavägen, delen Borggårdsallén-Genvägen, Staffanstorp, gata/VA. 

Dnr 2011.33   
Arbetsutskottet beslutar 

att lägga redovisning av meddelanden till handlingarna. 
____________ 
 



      
 
Reservation mot tekniska nämndens internbudget 2012 
 
 
 
Vi socialdemokrater reserverar oss mot internbudgeten till förmån för vårt eget 
förslag 
 
I det alternativ till internbudget för tekniska nämnden kommer vi att redovisa följande 
satsningar 
 
I förslaget till internbudget för 2012 är VA-systemet underfinansierat och vi anser att en 
sanering och åtgärdsplan med konsekvensanalys ska tas fram snarast för Staffanstorps 
kommun. Det krävs ökade satsningar för att kunna uppnå ett långsiktigt hållbart och effektivt  
VA-system.  
 
Staffanstorp har haft stort vattensvinn under ett antal år vilket är angeläget att komma åt. 
Stora behov finns att separera spill och dagvatten och att arbeta vidare med 
förbättringsåtgärder för att förhindra översvämningar.  
 
Beläggningsutredningen från 2008 visar att det är ett stort behov av renovering av våra vägar 
gång och cykelbanor. Internbudget för 2012 når inte upp till mer än 35 % av det årliga 
beläggningsbehovet på gatunätet i Staffanstorps kommun. Därför yrkar vi på extra satsning 
för att kunna utföra framtida behov av beläggningsarbete för att kunna hålla en god kvalitè på 
våra vägar gång och cykelbanor.  
1 000 tkr   Investerings budget 3000 tkr 
 
Satsa på miljövecka med syfte att sätta mer fokus på miljöfrågorna och ge information till 
befolkningen om avfallsminimering och ett arbete för ett hållbart samhälle med strävan efter 
maximal återvinning 
100 tkr 
 
Staffanstorp 111021 
Pia Jönsson (S) 
Gruppledare tekniska nämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


