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m Sammanträdesdatum 2014-02-14

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid Rådhuset/ Kyrkheddinge fredagen den 14 februari 2014,
kl09.00-11.30

Beslutande Berit Lagergren (M)
Pia Jönsson (S)
Stefan Johnsson (M)

Övriga deltagande Bengt Larsson/ fältingenjör
Kerstin Jensen/ entreprenadingenjör
Lisa Callréus/ trafik- och gatuingenjör
Ralp Hargemyr/ teknisk chef
Bianca Mogren/ nämndsekreterare

Utses att justera Pia Jönsson (S)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2014-02-18

Underskrifter Se^ora. .-H-:-^:^ Paragrafer 1-12
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Pia Jönsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2014-02-14

Datum för anslags uppsättande 2013-02-18
Datum för anslags nedtagande 2013-03-12
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift
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Bianca Mogren
Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-02-14

Innehållsförteckning Sid

§ l Samråd kring detaljplan för del av Stanstorp 1:177 och 1:6, 3

Armeroskolan/ Staffanstorps kommun

2 Samråd kring ändring av detaljplan för Brågarp 6:870, m fl 4

Meteorvägen i Staffanstorp.

3 Granskning kring detaljplan för Myllan karaktärsområde/ Vallby 5

10:9 Staffanstorps kommun

4 Samråd kring planprogram för Sockerstan/ del av Brågarp 6:1 m fl i 6

Staffanstorp.

5 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Baldersskolan, motion från 7

Pierre Sjöström (S)

6 Skrivelse om lån av kommunens mark. (Hjarup 8:290) 8

7 Information om plockanalys av hushållssopor 9

*

8 Samråd kring detaljplan för Hjärup 21:38 m fl Appelhagen 10

9 Bokslut 2013 11

o

§ 10 Äterrapportering av internkontroll för år 2013

§11 Val av ersättare i ABMA Malmöregionens Avlopp/ efter Richard 12
*

Öberg (S)

12 Redovisning av meddelanden 13

»

ÖF^ör^ndenssign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott § l 2014-02-14

Samråd kring detaljplan för del av Stanstorp 1:177 och
1:6, Anneroskolan, Staffanstorps kommun (dnr Tn
2014.12)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-01-07
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra en
utökning av skolan till en F-6 skola i 2 våningar med tillhörande idrottshall.

Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-02-04.
Entreprenadingenjören föredrar ärendet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den
fortsatta planläggningen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott ^ 2 2014-02-14

Samråd kring ändring av detaljplan för Brågarp 6:870, m fl
Meteorvägen i Staffanstorp (dnr Tn 2014.13)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-01-07
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra
för detaljhandel istället för partihandel.

Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-02-04.
Entreprenad ingenj or föredrar ärendet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den
fortsatta planläggningen.

l-

Ördfpr^n^ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott § 3 2014-02-14

Granskning kring detaljplan för Myllan karaktärsområde,
Vallby 10:9 Staffanstorps kommun (dnr Tn 2010.144)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2013-12-19
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att erbjuda ett
boende med 14 friliggande hus på landsbygden.

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-01-05.
Trafik- och gatuingenjör föredrar ärendet.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande:

Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
tekniska nämnden besluta att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i
tjänsteskrivelsen i den fortsatta planläggningen/ samt att samtliga åtgärder som
krävs för projektets genomförande finansieras inom exploateringsprojektet.

Pia Jönsson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar om tillägg till ordförandes
yrkande om att gator/ dagvatten/ grönytor och gatubelysning ska vara en
kommunal angelägenhet.

Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner sitt eget yrkande
vara bifallet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den
fortsatta planläggningen/ samt

att samtliga åtgärder som krävs för projektets genomförande finansieras inom
exploateringsprojektet.

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandénssign Utd rägsbestyrkande
d
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Reservation detaljplan för Myllan ^
g»karaktärsområde, Vallby 10:9 «

^ »

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslut om samråd kring detaljplan för Myllan
karaktärsområde, Vallby 10:9 . Planförslaget omfattar 14 nya enbostadshus samt
gemensamma ytor for odling.

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att det ska bildas
gemensamhetsanläggningar där dagvatten, grönytor, gator och gatubelysning ska skötas av
fastighetsägaren via gem ensamhets anläggningar.

Vi Socialdemokrater står för en Ukabehandling av invånarna i kommunen där alla skall ha
möjlighet till samma service oberoende av vilken del av kommunen som man väljer att
bosätta sig i. Vår grundsyn är att alla medborgare skall behandlas lika och att det skall vara en
kommunal angelägenhet där skattekollektivet skall bära kostnaderna for dagvatten underhåll
av gator samt gatubelysning.

Vi reserverar oss även mot att anläggandet av odlingslotter i området Myllan, i Vallby.
Odlingslotterna är planerade att ligga på strandskyddat område vid Vallby mosse. Det aktuella
området gränsar till Staffanstorps kommuns enda naturreservat. Beslutet om naturreserverat
togs redan 1983, av Länsstyrelsen. Målet med reservatet är att bevara ett vatten- och
våtmarksområde i ett uppodlat jordbrukslandskap. Vallby mosse är också en häckmngs- och
rastlokal för ett rikt fagelliv som bör skyddas och bevaras. Staffanstorp är en kommun som
inte har så mycket av varken naturreservat eller strandskyddade områden och därför anser vi
att dessa områden inte skall användas för privat bruk.

Staffanstorp 14 februari 2014
För Socialdemokraterna i tekniska nämnden

Pia Jönsson (S)
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott ^ 4 2014-02-14

Samråd kring planprogram för Sockerstan, del av Brågarp
6:1 m fl i Staffanstorp (dnr Tn 2013.160)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2013-11-18
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att utreda
förutsättningarna för att omvandla sockerbruksområdet i Staffanstorp till en
stadsdel med egen identitet och god kollektivtrafikförsörjning.

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-02-04.
Trafik- och gatuingenjör föredrar ärendet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den
fortsatta planläggningen.

Pia Jönsson (S) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga l.

O rdfö ra r^e n^ sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Särskilt yttrande, Sockerstan <.&
^« il

<;?y
Särskilt yttrande kdng planprogram för sockerstan, del av
Brågarp 6:1 m fl i Staffanstorps kommun.

Socialdemokraterna ställer sig positiva tiU planen och menar att projektet Sockerstan är
ett utmärkt sätt att förtäta i tätorten utan att ta i anspråk befintlig jordbruksmark.
Mycket positivt är också dess närhet till kollektivtrafiken oavsett oro Simrishamnsbanan
förverkligas (vilket vi hoppas på och kommer fortsättningsvis att verka för).

Vi tycker att området med Sockerbrukets oUka byggnader är en viktig del av
Staffanstorps kulturarv, vilket ger området en unik karaktär. Ambitionen måste vara att
tiUvarata dessa samtidigt som de befintliga gfönstmkturerna och parkmiljöema bevaras
så mycket som möjligt.

När det gäller bebyggelsen väster om Järnvägsgatan måste en särskild utredning göras.
Dess påverkan på dels den befintliga skolverksamheten (och utemiljön), dels
traflkmatningen av området måste särskilt belysas. Bebyggelsen tar dessutom i anspråk
många centrala befintliga parkeringsplatser som måste ersättas. Hur dessa ersätts
framgår inte av planprogrammet.

Anslutningar till befintliga områden (ex Kyrkbyn) måste också ytterligare belysas. En
del gator inom Kyrkbyn är mycket smala och lämpar sig inte for någon större matning
av trafiken tiU Sockerstan.

För Socialdemokraterna

Staffanstorp, datum 2014-02-14

Pia Jönsson (S)

<^)
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 5 2014-02-14

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Baldersskolan,
motion (dnr Tn 2014.30)

Kommunfullmäktige § 162, 2013-12-02, har till tekniska nämnden 2013-12-20
lämnat in en motion av Pierre Sjöström (S) om trafiksäkerhetshöjande åtgärder
kring Baldersskolan.

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-02-03.
Trafik- och gatuingenjör föredrar ärendet.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande:

Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
tekniska nämnden besluta att de rekommenderade skolvägarna till
Baldersskolan bedöms tillräckligt säkra varför inga nya fysiska åtgärder är
aktuella/ att föreslå Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att Valhallavägen
mellan Norra Lundavägen och Järnvägsgatan sänks till 30km/h för att öka
trafiksäkerheten längs sträckan att behov av och möjlighet att förbättra
passagen av Malmövägen i anslutning till cirkulationsplatsen vid
Järnvägsgatan ska utredas i samband med den planerade omasfalteringen av
Malmövägen samt att därmed anse motionen besvarad.

Pia Jönsson (S) instämmer med ordförandens yrkande enligt ovan men yrkar
istället att motionen ska anses bifallen.

Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner att
arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandes yrkande.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att de rekommenderade skolvägarna till Baldersskolan bedöms tillräckligt säkra
varför inga nya fysiska åtgärder är aktuella/

att föreslå Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att Valhallavägen mellan
Norra Lundavägen och Järnvägsgatan sänks till 30 km/h för att öka
trafiksäkerheten längs sträckan

att behov av och möjlighet att förbättra passagen av Malmövägen i anslutning
till cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan ska utredas i samband med den
planerade omasfaltermgen av Malmövägen/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

ordförandens sign Justerändens sign Otd råg sbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott S 6 2014-02-14

Skrivelse om lån av kommunens mark, Hjärup 8:290 (dnr
Tn 2013.178)

Tekniska nämnden har tagit emot en skrivelse 2013-11-28 om lån av
kommunens mark för att plantera häck.

Förslag till svar är utarbetat av fältingenjör 2014-01-30.
Fältingenjör föredrar ärendet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att avslå begäran om att få plantera häck på kommunal mark/ samt

att därmed anse skrivelsen besvarad.

Ordförande\s sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 7 2014-02-14

Information om plockanalys av hushållssopor (dnrTn )

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar fältingenjör om plockanalys av
hushållssopor.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ra gsbestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott S 8 2014-02-14

*

Samråd kring detaljplan för Hjärup 21:38 m fl Appelhagen
(dnr Tn 2013.176)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2013-12-19
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse i södra Hjärup med cirka 18 bostäder i form av friliggande
villor.

Förslag till yttrande är utarbetat av tekniska chefen 2014-02-03.
Tekniska chefen föredrar ärendet.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den
fortsatta planläggningen.

Or förödens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFAN STORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Tekniska nämndens arbetsutskott ^ 9 2014-02-14

Bokslut 2013 (dnr Tn 2014.33)

Vid arbetsutskottets sammanträde gör tekniska chefen en genomgång av
tekniska nämndens bokslut 2013, skattefinansierade och avgiftsfinansierade
verksamheter.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna

dförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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Tekniska nämndens arbetsutskott S 10 2014-02-14

Återrapportering av internkontrollplan förär 2013 (dnr Tn
2012.140)

Vid arbetsutskottets sammanträde ger tekniska chefen en återrapportermg av
internkontroll för år 2013.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att godkänna återrapporteringen av intemkontroll för år 2013.

OrdJ|öra^qlens sign Justera nd ens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
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Tekniska nämndens arbetsutskott § 11 2014-02-14

Val av ersättare i ABMA Malmöregionens Avlopp (dnr Tn)

Vid arbetsutskottets sammanträde sker val av ersättare i ABMA

Malmöregionens Avlopp.

Arbetsutskottet förslår tekniska nämnden besluta

att välja Agneta Nilsson (S) som ersättare ABMA.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanfrädesdatum
Tekniska nämndens arbetsutskott S 12 2014-02-14

Redovisning av meddelanden

a) Uppehåll av hämtning av hushållsavfall/ information

b) Servitutsavtal/ ersättning utbetalda under 2013

c) Skördeskador/ ersättning utbetalda under 2013

d) Vägbidrag för åren 2011 - 2012 utbetalda under 2013

e) Rapport för 2013 års ärendehantermgssystem

f) Förvaltningsavtal för Reningsverket med pumpstationer mellan
Staffanstorps kommun och Staffanstorps Kommunfastigheter

g) Avtal om elleverans från 2014 - 2015-12-31 med Energi Försäljnings AB

h) Beslut om statsbidrag från MSB för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

i) Nytt kontrollprogram för Vesums nedlagda deponi samt kontroll av
sportskyttebana

j) Uppsägning av avtal rörande avledning av avloppsvatten från Staffanstorps
kommun/ Kronoslättsområdet till VA Syd

k) Utlåtande över slutbesiktning, Trädgårdslunden etapp 4 och del av park,
Staffanstorp kommun

l) Slutbesiktning av entreprenad för cirkulationsplats Malmövägen -
Tingsvägen

m Kontrakt avseende utförandeentreprenad för Stora MÖlleberga VA-
anläggningar

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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