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Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

p:andens sign 

Innehållsförteckning Sid 

§ 13 Pierre Sjöströms (S) motion om belysning av spontanidrottsplatser 3 

§ 14 Medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor 4 
i StaHanstorps kommun 

§ 15 Medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108 5 

§ 16 Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla 6 
Djurslövsvägen 

§ 17 Utställning kring detaljplan för del av Hjärup 4:2, Tågvägen i 7 
Hjärup, staHanstorps kommun 

§ 18 Detaljplan för del av Flackarp 2:9, omformarstation, Flackarp, 8 
staHanstorps kommun 

§ 19 Granskning av detaljplan för Almlunda gård, Kyrkheddinge 8:37 m 9 
fl, staHanstorps kommun 

§ 20 Samråd kring förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m 10 
fl Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn i Hjärup 

§ 21 Granskning av detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen, 11 
Hjärup, staHanstorps kommun 

§ 22 Månadsuppföljning januari - mars 2014 12 

§ 23 Information om 2013 års ärendehanteringssystem 13 

§ 24 Redovisning av meddelande 14-15 

§25 Övrigt 16 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 13 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

Pierre Sjöströms (S) motion om belysning av spontan
idrottsplatser (Dn r T n 2014.38) 

Kommunfullmäktige§ 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 Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet 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. 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att avslå motionen om förlängd tid av tänd belysning samt 

att d ärmed anse motionen besvarad 

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

. a ndens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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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 

En del av spontanidrottsplatserna ligger en bit från bebyggelse och stör inte 
omgivningen. Samtliga är utrustade med belysning så att de kan användas även 
på kvällstid. Spontanidrottsplatserna är uppskattade av många ungdomar och 
stimulerar till en aktiv fritid och är ett ställe där man kan träffas och umgås nära 
hemmet och skolan. 

Belysningen på samtliga spontanidrottsplatser stängs klockan 21.00 alla dagar. 
Vi socialdemokrater har fått höra önskemål från ungdomarna att de vill utöka 
belysningstiden på helgerna (fredagar, lördagar) till klockan 23.00 och vardagar 
till klockan 22.00. Vi socialdemokrater vill prova ungdomarnas önskemål om 
utökad tid fOr belysning under förutsättning att inte grannarna störs. 

Hjärup 140404 

~)demokraterna 

\~17>')01 
Pia Jönsson (S) 



STAFFANSTOKPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 14 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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

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

Förslag till yttrande är utarbetat av fältingenjör 2014-03-25. 
Teknisk chef 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. 

~ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande, 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 for biologisk 
behandling. Idag finns denna möjlighet endast för restauranger, butiker storkök 
och skolor. Staffanstorps kommun har idag ett tecknat renhållningsavtal som 
löper från 110201 och fem år framåt med option på förlängning med två år. 

Vi socialdemokraterna tycker att det är viktigt att Staffanstorps kommun kan 
visa vägen for 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 återvinnas genom biologisk behandling. Detta 
miljömål uppnår inte Staffanstorps kommun idag 

Hjärup 140404 

~slTVl) 
Pia Jönsson (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 15 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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

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

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

Or;Indens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

5 (15) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 16 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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. 

u ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTOil i'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 17 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

Utställning kring detaljplan för del av Hjärup 4:2, 
Tågvägen i Hjärup, statfanstorps 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 gatuingenjören 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 exploateringsprojektet 

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

~ndenssign Justerandens sign 

-r 
Utdragsbestyrkande 
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Reservation detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 Tågvägen i Hjärup, 
Staffanstorps kommun 

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

Hjärup 140404 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 18 
Sam m anträdesdatum 

2014-04-04 

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

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 kommer 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 tj änsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen och genomförandet av exploateringsprojeketet. 

~andens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsu tskott§ 19 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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

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

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i ~änsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen och genomförandet av exploateringsprojektet samt 

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

tidenssign Justerandens s ign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 20 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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. 

u ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 21 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

Granskning av detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akers
lundshusen, Hjärup, Staffanstorps kommun 
(dnr Tn 2013.137) 

11 (15) 

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. 

~ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORI' S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 22 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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 ärende t till tekniska nämnden utan eget beslutsförslag. 

~denssign 

f 
Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 23 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

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 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 24 

Redovisning av meddelanden 

Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

14 (15) 

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 Nummerettavägens 
Samfällighetsförening. 

f) Beslut om utbetalning av vägbidrag för år 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 uphandling 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 Alnarpsströrnmens årsmöte 2014. 

n) Kf§ 53/14 - Val av ny ledarnot till tekniska nämnden efter Richard Öberg (S). 
Dnr 2014.44 

~denssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORJ>S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 24 forts 
Sammanträdesdatum 

2014-04-04 

o) Inbjudan till AB Malmöregionens Avlopps årsmöte 2014. 

15 (15) 

p) Kf§ 7/14 - Besvarande av motion om insynsplatser i kommunens nämnder. 
Dnr 2014.43 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Oa:ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 


