
STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2014-04-22 

Tekniska nämnden 

1 (18) 

Plats och tid Rådhuset, Bjällerup A tisdagen den 22 aprit k118.00-20.00 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Berit Lagergren (M) 
Pia Jönsson (S) 
Stefan Jolmsson (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Rune Lindahl (M) 

Björn Holmberg (M) 
Ingvar Carlsson (S) 
Eva Palmqvist (M) 

Bengt Larsson, fältingenjör 

Evert Olsson (C) 
Bertil Palm (M) 
Ove Eldståhl (FP) 
Fred Oxenby (M) 

Jurgis Porutis (M) 
Maths Johansson (SPI) 

Lotta Sjögran, medborgarförslag § 15 
Lisa Callreus, trafik- och gatuingenjör 
Ingela Folkesson, medborgarförslag § 17 
Åke Adolfsson, medborgarförslag § 17 
Kerstin Jensen, entreprenadingenjör 
Ralp Hargemyr, teknisk chef 
Bianca Mogren, sekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset 2014-04-24 kl17.00 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2014-04-22 
Datum för anslags uppsättande 2014-04-25 
Datum för anslags nedtagande 2014-05-20 
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift 

<.::: Ul 

Bianca Mogren 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTOI!I'S 
KOMMUN 

Or~nssign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) 

Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-04-22 

Innehållsförteckning Sid 

§ 14 Pierre Sjöströrns (S) motion om belysning av spontanidrottsplatser 3- 4 

§ 15 Medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens 5 - 6 
soptunnor i staffanstors kornmun 

§ 16 Medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108 7 

§ 17 Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla 8 
Djurslövsvägen 

§ 18 Utställning kring detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen i 9-10 
Hjärup, Staffanstorps kornmun 

§ 19 Detaljplan för del av Flackarp 2:9, omformarstation, Flackarp, 11 
Staffanstorps kornmun 

§ 20 Granskning av detaljplan för Alrnlunda gård, Krkheddinge 8:37 m 12 
fl, Staffanstorps kommun 

§ 21 Samräd kring förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2, m 
fl Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup 

13 

§ 22 Granskning av detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen, 14 
Hjärup, Staffanstorps kornmun 

§ 23 Månadsuppföljning januari- mars 2014 15 

§ 24 Information om 2013 års ärendehanteringssystem 16 

§ 25 Redovisning av meddelande 17-18 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTOR PS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 13 2014-04-04 

Tekniska nämnden§ 14 2014-04-22 

Pierre Sjöströms (S) motion om belysning av 
spontanidrotsplatser (d nr T n 2014.38) 

Kornmunfullmäktige § 161/13,2013-12-02, har till tekniska nämnden 2013-12-19 
lämnat in en motion av Pierre Sjöström (S) om belysning av spontanidrotts
platser. 

Förslag till svar är utarbetat av fältingenjör 2014-03-21. 
Teknisk chef föredrar ärendet. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande: 

Ordförande Berit Lagergen (M) yrkar att arbetsutskottets ska besluta föreslå 
tekniska nämnden besluta att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning 
samt att därmed anse motionen besvarad. 

Pia Jönsson (S) yrkar bifall till motionen med tillägget att belysningen ska vara 
tänd till klockan 22.00 varje dag. 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

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

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fältingenjör ärendet om 
belysning av spontanidrottspla tser. Förslag till yttrande är utarbetat av 
fältingenjör 2014-03-21. 

Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden: 

dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

r 
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STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden§ 14 forts 
Sam m anträdesdatum 

2014-04-22 

Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att 
avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt att därmed anse 
motionen besvarad. 

Pia Jönsson (S) yrkar att belysningen på prov ska vara tänd till 22.00 i Hjärup. 

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

Tekniska nämnden beslutar 

att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt 

att därmed anse motionen besvarad 

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

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

9f-
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Reservation om belysning vid 
spontanidrottsplatser i Staffanstorps 
kommun 

Staffanstorps kommun har gjort en nysatsning på ett antal spontanidrottsplatser i 
kommunen. Alla spontanidrottsplatser är utformade för flera olika bollsporter 
förutom en mindre fotbollsplan med konstgräs är de utrustade med 
baskettkorgar, streethockeymål och ett stativ för volleybollnät 

Samtliga spontanidrottsplatser är utrustade med belysning fram till klockan 
21.00 så att de kan användas även på kvällstid. Spontanidrottsplatserna är 
uppskattade av många ungdomar och stimulerar till en aktiv fi·itid och är ett 
ställe där man kan träffas och umgås nära hemmet och skolan. En del av 
spontanidrottsplatserna ligger en bit från bebyggelse och stör inte omgivningen. 
Därför anser vi socialdemokrater att man under en tid kan prova ungdomarnas 
önskemål om utökad tid för belysning och att göra ett försöka med utökad tid för 
belysning till klockan 22.00 vid spontanidrottsplats som inte ligger så nära 
bebyggelse. Vi ser stor vikt av att ungdomarna har en aktiv fritid med umgänge 
nära sitt hem. 

Hjät·up 140422 

~OJ)'lldemokraterna 

l ~llOT) 
Pia Jönsson (S) 



STAFFANSTOI!I'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 14 2014-04-04 

Tekniska nämnden § 15 2014-04-22 

Medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens 
soptunnor i statfanstorps kommun (dnr Tn 2014.42) 

Kornmunfullmäktige § 22/14, 2014-02-03, har till tekniska nämnden 2014-02-20 
lämnat in ett medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens 
soptunnor i Staffanstorps kommun. 

Förslag till yttrande är utarbetat av fältingenjör 2014-03-25. Fältingenjör 
föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att avslå förslaget om att införa källsortering i hushållens sopkärl samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Pia Jönsson (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning 
enligt bilaga 2. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fältingenjör ärendet om 
medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor i 
Staffanstorps kommun. Förslag till svar är utarbetat av fältingenjör 2014-03-25. 

Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden: 

Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att 
avslå förslaget om att införa källsortering i hushållens sopkärl samt att därmed 
anse medborgarförslaget besvarat. 

Pia Jönsson (S) yrkar att vid nästa upphandling ska det beredas möjlighet att 
källsortera. 

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

Utdragsbestyrkande 

.f 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden§ 15 forts 

Omröstning begärs. 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

Följande omröstningsordning framställs och godkänns av tekniska nämnden: 
"Den som bifaller ordförandes förslag till beslut, röstar Ja, den som bifaller Pia 
Jönsson (S) förslag, röstar Nej." 

Vid omröstningen avges fem Ja-röster, då av Berit Lagergren (M), Stefan 
Johnsson (M), Rune Lindahl (M), Bertil Palm (M) och Fred Oxenby (M), och fyra 
Nej-röster, då av Pia Jönsson (S), Agneta Nilsson (S), Evert Olsson (C) och Ove 
Eldståhl (FP). 

Nämnden har således beslutat bifalla ordförandes förslag. 

Tekniska nämnden beslutar 

att avslå förslaget om att införa källsortering i hushållens sopkärl samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 2. 

Före tekniska nämndens handläggning av ärendet framförde Lotta Sjögran sina 
synpunkter på aktuellt medborgarförslag. 

O;;Idens sign 

-f 
Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Medborgarförslag om att införa 
källsortering 

Vi socialdemokrater har under lång tid drivit frågan att kunna ge hushållen i 
Staffanstorps kommun möjlighet att kunna sortera sitt hushållsavfall vid källan 
och med det även kunna sortera sitt matavfall för biologisk behandling. Idag 
finns denna möjlighet endast får restauranger, butiker storkök och skolor. 

Vi socialdemokraterna tycker att det är viktigt att Staffanstorps kommun kan 
visa vägen får en hållbar avfallshantering med minimerad klimatpåverkan och 
att kunna ta hänsyn till de nationella och regionala miljömålen som innebär att 
35% av matavfallet ska kunna återvitmas genom biologisk behandling. Detta 
miljömål uppnår inte Staffanstorps kommun idag därfår yrkade vi på att vid 
nästa upphandling av renhållning ge medborgarna möj lighet att sortera sitt 
hushållsavfall vid källan och även ge möjlighet till att sortera sitt matavfall får 
biologisk behandling. 

~<110\l 
Pia Jonsson (S) 

Hjärup 140422 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 15 2014-04-04 

Tekniska nämnden§ 16 2014-04-22 

Medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn till 
väg 108 (dnr Tn 2014.40) 

Kommunfullmäktige§ 25/14, 2014-02-03, har till tekniska nämnden 2014-02-20 
lämnat in ett medborgarförslag om att cykelväg från Knästorps kvarn borde 
förlängas till väg 108. 

Förslag till svar är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-03-19. Trafik- och 
g a tuingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att föreslå Trafikverket att utreda möjligheten att anlägga en trafiksäker passage 
av väg 108 vid tpl Lund S för oskyddade trafikanter i arbetet vägplan för väg 
108 mellan Lund och Staffanstorp samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar trafik- och gatuingenjör ärendet 
om medborgarförlag om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108. Förslag till 
svar är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-03-19. 

Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå Trafikverket att utreda möjligheten att anlägga en trafiksäker passage 
av väg 108 vid tpl Lund S för oskyddade trafikanter i arbetet vägplan för väg 
108 mellan Lund och Staffanstorp samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

(U 
i 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 16 

Tekniska nämnden § 17 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och 
Lilla Djurslövsvägen (dnr Tn 2014.41) 

Kommunfullmäktige§ 24/14, 2014-02-03, har till tekniska nämnden 2014-02-20 
lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en cykelväg mellan Västanvägen 
och Lilla Djurslövsvägen. 

Förslag till svar är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-03-19. Trafik- och 
gatuingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att läget för en framtida cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen 
ska vara längs med Malmövägen i enlighet med översiktsplanen FK 38 samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar trafik- och gatuingenjör ärendet 
om medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövs
vägen. Förslag till svar är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-03-19. 

Tekniska nämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde för 
komplettering enligt tekniska nämndens lämnade direktiv. 

Före tekniska nämndens handläggning av ärendet framförde Ingela Folkesson 
och Åke Adolfsson sina synpunkter på aktuellt medborgarförslag. 

~örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

n \) 
\jDeJ-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 17 

Tekniska nämnden§ 18 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Utställning kring detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tåg
vägen i Hjärup, Staffanstorps kommun (dnr Tn 2013.102) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-03-07 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse i Hjärup med ca 12 radhus/kedjehus med egen trädgård. 

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör och V A-ingenjör 
2014-03-24. Trafik- och gahtingenjör föredrar ärendet. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande: 

Ordförande Berit Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
tekniska nämnden besluta att hänsyn tas till de synpunkter som framförts i 
tjänsteskrivelsen i den fortsatta planläggningen och genomförandet av 
exploateringsprojektet 

Pia Jönsson (S) yrkar avslag på ordförandes förslag. 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den fortsatta 
planläggningen och genomförandet av exploateingsprojeketet. 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligen enligt bilaga 3. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar trafik- och gatuingenjör ärendet 
om utställning kring detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen i Hjärup. 
Förslag till yttrande är utarbetat av h·afik- och gatuingenjör och VA-ingenjör 
2014-03-24. 

Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden: 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden § 18 forts 
Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

Ordföranden Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att 
hänsyn tas till de synpunkter som framförts i ljänsteskrivelsen i den fortsatta 
planläggningen och genomförandet av exploateringsprojektet 

Pia Jönsson (S) yrkar avslag på ordförandes förslag. 

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

Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning framställs och godkänns av tekniska nämnden: 
"Den som bifaller ordförandes förslag till beslut, röstar Ja, den som bifaller Pia 
Jönsson (S) förslag, röstar Nej." 

Vid omröstningen avges sex Ja-röster, då av Berit Lagergren (M), Stefan 
Johnsson (M), Rune Lindalll (M), Bertil Palm (M), Ove Eldståhl (FP) och Fred 
Oxenby (M), och två Nej-röster, då av Pia Jönsson (S) och Agneta Nilsson (S), 
och en Avstår-röst då av Evert Olsson (C). 

Nämnden har således beslutat bifalla ordförandes förslag. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn tas till de synpunkter som framförts i ljänsteskrivelsen i den fortsatta 
planläggningen och genomförandet av exploateingsprojeketet. 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enligt bilaga 3. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

~ 
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Reservation detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 Tågvägen i Hjärup, 
Staffanstorps kommun 

---

Vi Socialdemolaater reserverar oss mot beslut om detaljplan för del av 
Hjärup 4:2, Tågvägen i Hjärup. Vi motsätter oss denna förtätning och 
anser att detta område sotn ligger intill Hjärupslundsskolan ska 
bevaras som en grön lunga och vara ett naturligt område för barn och 
ungdomar att verka i. 

Hjärup 140422 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

~örandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 18 

Tekniska nämnden § 19 

Sam manträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Detaljplan för del av Flackarp 2:9, omformarstation 
Flackarp, statfanstorps kommun (dnr Tn 2014.52) 

11 (18) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-03-07 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att förbereda 
mark för en teknisk anläggning som kornmer att utgöras av en omformarstation 
och ett ställverk i Trafikverkets regi. 

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-03-24. Trafik
och gatuingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen och genomförandet av exploateringsprojeketet. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar trafik- och gatuingenjör ärendet 
om detaljplan för del av Flackarp 2:9, omformarstation Flackarp. Förslag till 
yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-03-24. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den 
fortsa tta planläggningen och genomförandet av exploateringsprojeketet. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTOI!PS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 19 

Tekniska nämnden § 20 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Granskning av detaljplan för Almlunda gård, Kyrkhedd
inge 8:37 m fl, statfanstorps kommun (dnr Tn 2012.70) 

12 (18) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-03-07 
inkommit med rubricerat ärende för y ttrande. Planens syfte är att möjliggöra en 
ny förskola som ska ersätta de befintliga förskolorna i Kyrkheddinge. 

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gamingenjör och V A-ingenjör 
2014-03-24. Trafik- och gatuingenjören föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen och genomförandet av exploateringsprojeketet. 

att samtliga åtgärder som behövs för projektets genomförande finansieras av 
projektet. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar trafik- och gatuingenjören 
ärendet om granskning av detaljplan för Almlund a gård, K yrkheddinge 8:37 
m fl. Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjören och V A
ingenjör 2014-03-24. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen och genomförandet av exploateringsprojeketet. 

att samtliga åtgärder som behövs för projektets genomförande finansieras av 
projektet. 

Utdragsbestyrkande Frdf0randens sign 

~ 
Justerandens sign 



STAFFANSTOR PS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 20 

Tekniska nämnden § 21 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Samråd kring förslag till detaljplan för del av Stora Upp
åkra 12:2 m fl Hjärup NO etapp 2, Aretruntbyn i Hjärup 
(dnr Tn 2011.142) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-03-07 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra 
bostadsbebyggelse med cirka 180 bostäder i nordöstra Hjärup. 

Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-03-24. 
Entreprenadingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

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

13 (18) 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar entreprenadingenjör ärendet om 
samråd kring förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup. Förslag till yttrande är utarbetat av 
entreprenadingenjör 2014-03-24. 

Tekniska nämnden beslutar 

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

Pia Jönsson (S) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 4. 

t:rrandens sign .p 
Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



Reservation 
Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 

o 

m.fl Hjärup NO etapp 2, Aretruntbyn i 
Hjärup 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att det ska 
bildas gemensamhetsanläggningar där uppställningsplats får avfallskärl/miljöhus, 
gångpassagerna genom kvarteren. tillfarten till fastigheten och servisledningar ska skötas av 
fastighetsägaren via gemensamhetsanläggningar får detaljplan får del av Stora Uppåkra 12:2 
m.fl I-ljärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup. 

Vi Socialdemokrater står får en likabehandling av invånarna i kommunen där a lla 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 tillsammans med V A-avgifter skall bära 
kostnaderna får V A-ledningar, dagvatten underhåll av gator. grönområden samt 
gatubelysning. 

(7)D_ 
' ~!Y1')CJT/ 

Pia Jönsson (S) 

Hjärup 140422 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

1lndens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 21 

Tekniska nämnden§ 22 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Granskning av detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslunds
husen Hjärup, statfanstorps kommun (dnr Tn 2013.137) 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-03-07 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är att möjliggöra ny 
bebyggelse i södra Hjärup. 

Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-03-24. 
Entreprenadingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att tekniska nämnden inte har något att erinra om samrådshandlingen för 
detaljplanen. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar entreprenadingenjör ärendet om 
granskning av detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen Hjärup. 
Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-03-24. 

Tekniska nämnden beslutar 

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

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

-f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 22 2014-04-04 

Tekniska nämnden § 23 2014-04-22 

Månadsuppföljning januari- mars 2014 (dnr Tn 2014.) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar tekniska chefen i ärendet om 
månadsuppföljning för januari- mars 2014. 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget beslutsförslag. 

Vid tekniska nämndens sammanträde informerar tekniska chefen i ärendet om 
månadsuppföljning för januari- mars 2014. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 23 

Tekniska nämnden § 24 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

Information om 2013 års ärendehanteringssystem 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar tekniska chefen om 2013 
års ärendehanteringssystem. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

16 (18) 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tekniska chefen ärendet om 2013 
års ärendehanteringssystem. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

wndenssign 

.f 
Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 24 

Tekniska nämnden § 25 

Redovisning av meddelanden 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

2014-04-22 

17 (18) 

a) Samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken för ny vattenledning inom området 
med strandskydd, Stora Mölleberga 17:1 

b) Förlikningsavtal avseende översvämningsskada vid Åkervägen 10, 
Trygghansa 

c) Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt 
till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala 
väg- och gatunätet 2014 i Skåne län. 

d) Uppdragsbekräftelse- Kyrkheddinge etapp 2 med Truckvägen 

e) Beslut om utbetalning av vägbidrag för år 2011 till Nummerettasvägens 
Samfällighetsförening 

f) Beslut om utbetalning av vägbidrag för är 2012 till Möllarevägens 
Samfällighetsförening 

g) Tillstånd att anlägga gång- och cykelbro över Sege å, Staffanstorps och 
Burlövs kommuner. 

h) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av konsult för gestaltning och 
detaljprojektering park, Hjärups park, Staffanstorps kommun 

i) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av gång- och cykelbro vid 
Borggårdsskolan, Staffanstorps kommun 

j) Miljörapport år 2013 för Staffanstorps Reningsverk 

k) Länsstyrelsens broschyr, "Har du råd att ligga lågt" bl a med information om 
kommunens skadeståndsansvar vid väderhändelser 

l) Inbjudan till möte om nytt samarbetsavtal för Höje å 

m Inbjudan till Alnarpsströmmens årsmöte 2014 

n) Kf§ 53/14- Val av ny ledamot till tekniska nämnden efter Richard Öberg (S) 

Q:andens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

r:t?f. 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden § 25 forts 

o) Inbjudan till AB Malmöregionens årsmöte 2014 

Sammanträdesdatum 

2014-04-22 

18 (18) 

p) Kf§ 7/14 - Besvarande av motionen om insynsplatser i kommunens nämnder 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 


