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Tekniska nämnden 
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Plats och tid Rådhuset, Bjällerup A tisdagen den 17 juni, kl18.00-19.50 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

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

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

Evert Olsson (C) 
Bertil Palm (M) 
Fred Oxenby (M) 
Tycho Andersson (KD) 

Jurgis Porutis (M) 
Maths Johansson (SPI) 
Bertil Franzen (SP) 

David Wittlock (MP), insynsplats 
Bengt Larsson, fältingenjör 
Lisa Callreus, trafik- och gatuingenjör 
Karl Andersson, parkingenjör 
Britt-Marie Ohlsson, V A-ingenjör 
Ralp Hargemyr, teknisk chef 
Pontus Borgstrand, teknisk chef 
Bianca Mogren, sekreterare 

Pi a J önsson (S) 
Rådhuset 2014-06-19 kl 11.30 

Underskrifter Sekreterare t~Q____\ 
,/B.~pca ~9f~ 

Paragrafer 26 - 38 

Ordförande , ~<..-& lJ.t:c.--( 0 ~ 
t ~~~ergr(? G/ 

Justerande/ ' ~fc;1110T) 
PiaJön~on 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2014-06-17 
Datum för anslags uppsättande 2014-06-23 
Datum för anslags nedtagande 2014-07-18 
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift 

Bianca Mogren 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORI' S 
KOMMUN 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

2 (15) 

Sid 

§ 26 Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla 3 
Djurslövsvägen 

§ 27 Kommunalt va tten och avlopp i Trulstorp 4 

§ 28 Information från V A-avdelningen 5 

§ 29 Yttrande över granskning av detaljplan för del av Stanstop l :177 och 6 
l :6 Anneroskolan 

§ 30 Information om Hjärups park 7 

§ 31 Medborgarärende om lekplatser i Hjärup från Hjärups byalag 8 

§ 32 Yttrande över förslag till granskning av detaljplan för del av Stora 
Uppåkra 12:2 m fl Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn och Stora 

9 

Uppåkra 12:2 - Skola Hjärup NO i Hjärup 

§ 33 Information om ny avfallsplan lO 

§ 34 Granskning av detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen i 11 
Hjärup, Staffanstorps kommun 

§ 35 Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning 12 

§ 36 Månadsuppföljning januari - maj 2014 13 

§ 37 Redovisning av meddelande 14 

§ 38 Övrigt 15 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 26 

Tekniska nämnden § 26 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

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 över ett medborgarförslag om att anlägga en cykelväg mellan 
Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. 

Förslag till svar är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 2014-05-12. 
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 att anlägga en cykelväg mellan Västanvägen och Lilla 
Djurslövsvägen. Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och gatuingenjör 
2014-05-12. 

Tekniska nämnden beslutar 

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 

n andens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTOHPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 28 

Tekniska nämnden § 27 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Kommunalt vatten och avlopp i Trulstorp (dnr Tn 2014.26) 

Tekniska nämnden har tagit emot en skrivelse 2014-02-18 om kommunalt 
vatten och avlopp i Trulstorp. 

Förslag till svar är utarbeta t av V A-ingenjör 2014-05-08. V A-ingenjör föredrar 
ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att tekniska chefen tillsammans med representant från miljö- och samhälls
byggnads nämnden utreder skyldigheter och förutsä ttningar för a tt finna 
lösningar. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar VA-ingenjör ärendet om 
kommunalt vatten och avlopp i Trulstorp. Förslag till svar är utarbetat av V A
ingenjör 2014-05-08. 

Tekniska nämnden beslutar 

att bord lägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. 

u ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 29 

Tekniska nämnden § 28 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Information från VA-avdelningen (dnr Tn 2014.) 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar VA-ingenjör 
om V A-avdelningens arbete. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar VA-ingenjör information om 
VA-avdelningens arbete. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

~andens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 30 

Tekniska nämnden § 29 

Sam manträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Yttrande över granskning av detaljplan för del av 
stanstorp 1:177 och 1:6 Anneroskolan (dnr Tn 2014.12) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-04-24 in
kommit med rubricerat ärende för yttrande. Detaljplanen avser att möjliggöra 
för utökning av skolan till en F-6 skola i två våningar med tillhörande idrotts
hall. 

Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-05-11 . 
Entreprenadingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

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

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tekniska chefen ärendet om 
granskning av detaljplan för del av Stanstorp 1:177 och 1:6 Anneroskolan. 
Förslag till svar är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-05-11. 

Tekniska nämnden beslutar 

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

u ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 31 

Tekniska nämnden § 30 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Information om Hjärups park (dnr Tn 2014.60) 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar entreprenad
ingenjör om det pågående arbetet med Hjärups park. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar parkingenjör information om 
det pågående arbetet med Hjärups park. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

;lindens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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Sl AFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 32 

Tekniska nämnden § 31 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Medborgarärende om lekplatser i Hjärup från Hjärups bya
lag (dnr Tn 2014.81) 

Tekniska nämnden har tagit emot en skrivelse 2014-03-20 från Hjärups byalag 
gällande lekplatser och dess utrustning i Hjärup. 

Förslag till svar är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-05-11. 
Entreprenadingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att avslå önskan om u tbyggnad av lekplatserna i Hjärup. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tekniska chefen ärendet om 
lekplatser i Hjärup. Förslag till svar är utarbetat av entreprenadingenjör 
2014-05-11. 

Tekniska nämnden beslutar 

att avslå önskan om utbyggnad av lekplatser i Hjärup. 

M ndenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 33 

Tekniska nämnden § 32 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Förslag till granskning av detaljplan för del av Stora Upp
åkra 12:2 m fl Hjärup NO etapp 2, Aretruntbyn och Stora 
Uppåkra 12:2 - Skola Hjärup NO i Hjärup (dnr Tn 2011.142) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-05-09 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. 

Entreprenadingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget beslutsförslag 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tekniska chefen ärendet om 
förslag till granskning av detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 2, Åretruntbyn och Stora Uppåkra 12:2 - Skola Hjärup NO i Hjärup 
Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör och tekniska chefen 
2014-06-10. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i ~änsteskri velsen i den 
fortsatta planläggningen av de båda detaljplanerna för del av Stora Uppåkra 
12:2 m fl Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn och Stora Uppåkra 12:2 - Skola 
Hjärup NO i Hjärup. 

Pia Jönsson (S) lämnar ett särskilt yttrande. Se bilaga l. 

~ndenssign Justeran ens sign Utdragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande gällande detaljplan 
för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl 

o 

Hjärup NO etapp 2, Aretruntbyn 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att det ska bildas 
gemensamhetsanläggningar vid detaljplan för Stora Uppåkra 12:2 m fl , Hjärup NO etapp 2, 
Åretruntbyn. l detaljplan för Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn är förslaget att bi lda 
gemensamhetsanläggningar för miljöhus. Ä ven andra gemensamma anläggningar inom 
kvartersmark exempelvis gemensamma servisledningar och parkeringar kan komma att 
behöva regleras genom bildandet av gemensamhetsanläggningar, 

Vi Socialdemokrater står för en likabehandl ing 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 för V A-ledningar, 
dagvatten underhåll av gator, grönområden, miljöhus samt gatubelysning. 

_,_....,,...._-ren ••c:rtl 
För soci !demokraterna i tekniska nämnden 
Pia Jönsson 

Hjärup 1406 18 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 34 

Tekniska nämnden § 33 

Information om avfallsplan (dnr Tn 2014.) 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

1 o (15) 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerar fältingenjör om 
kommande avfallsplan för Staffanstorps kommun. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fältingenjör information om 
kommande avfallsplan för Staffanstorps kommun. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 ( 15) 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 35 

Tekniska nämnden § 34 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Granskning av detaljplan för Hjärup 21 :38 m fl, Äppel
hagen i Hjärup, statfanstorps kommun (dnr Tn 2013.176) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-04-25 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Detaljplanen avser att möjliggöra 
ny bebyggelse i södra Hjärup. 

Förslag till yttrande är utarbetat av tekniska chefen 2014-05-13. Tekniska chefen 
föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn har tagits till vår tidigare skrivelse, varför vi inte har några 
ytterligare synpunkter i den fortsatta planläggningen. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tekniska chefen ärendet om 
granskning av detaljplan för Hjärup 21:38 m fl, Äppelhagen i Hjärup, 
Staffanstorps kommun. Förslag till yttrande är utarbetat av tekniska chefen 
2014-05-13. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn har tagits till vår tidigare skrivelse, varför vi inte har några 
ytterligare synpunkter i den fortsatta planläggningen. 

O~ndens sign Utdragsbestyrkande Justerandens sign 

?f 



STAFFANSTOR I' S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 36 

Tekniska nämnden§ 35 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning 
(dnr Tn 2014.74) 

Kultur- och fritidsnämnden har till tekniska nämnden 2014-04-30 inkommit 
med rubricerat ärende för handläggning. 

Tekniska chefen föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar 

att frågan om ansvaret för konstverken på annans mark utreds av kultur- och 
fritidsnämnden, 

att tekniska nämnden lämnar frågan till kommunstyrelsen vem som ska begära 
budgettillskott för underhåll av konstverken enligt listan 

att yttrandet därmed anses besvarat 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tekniska chefen ärendet om 
skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning. Förslag till svar är utarbetat 
av tekniska chefen 2014-05-23. 

Tekniska nämnden beslutar 

att frågan om ansvaret för konstverken på annans mark utreds av kultur- och 
fritidsnämnden, 

att tekniska nämnden lämnar frågan till kommunstyrelsen vem som ska begära 
budgettillskott för underhåll av konstverken enligt listan 

att yttrandet därmed anses besvarat 

Or~dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 37 

Tekniska nämnden§ 36 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

Månadsuppföljning januari- maj 2014 (dnr Tn 2014.71) 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget beslutsförslag 

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

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 38 

Tekniska nämnden § 37 

Redovisning av meddelanden 

Sammanträdesdatum 

2014-05-23 

2014-06-17 

a) Kallelse till Malmöregionens Avlopp, ABMA:s årsstämma 2014-04-08 

b) Kallelse till Alnarpsströmmens samarbetskommitte årsstämma 2014-05-23 

c) Inbjudan till diskussion om nytt av tal för Höje å vattenråd, mellan Lund, 
Lomma och Staffanstorps kommuner 

d) Ansökan om bidrag för ombyggnad av hållplats Per Nilsabyn linje 166, 
skånetrafiken 

e) Kontrakt med Purenova Miljöteknik AB om energikartläggning på 
Gullåkraverket, Staffanstorps kommuns reningsverk 

f) Anmälan om insynsplats i tekniska nämnden för miljöpartiet 

14 (15) 

g) Meddelande om antagande av detaljplan för Myllan, Vallby 10:9 med tillfälle 
att överklaga beslutet 

h) Kallelse till Segeåns Vattendragsförbund och vattenråds årsstämma 2014-05-
09 

i) Beslut från kultur- och fritidsnämndens§ 4/14 - Medborgarförslag om 
utomhusgym i Balders hage 

j) Beslutet från kommunfullmäktige§ 155/13- Investeringsbudget för å 2014 
för Staffanstorps kommun 

k) Överlåtelseavtal med V A SYD om Önsvalaledningen 

l) Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll2014-05-23 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORJ>S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden § 38 

Ovrigt 

Sammanträdesdatum 

2014-06-17 

Tekniska nämndens ordförande önskar samtliga, politiker och tjänstemän, en 
trevlig sommar med mycket sol och bad samt tackar för det goda samarbetet. 

Tekniska nämndens ordförande framför sitt tack till tekniska chefen, Ralp 
Hargem yr som går på tj änstledighet från tekniska enheten. 

Tekniska nämndens andre vice ordförande Pia Jönsson (S) önskar ordföranden, 
övriga politiker samt tjänstemännen en trevlig sommar och tackar för gott sam
arbete. Samt tackar tekniska chefen, RalpHargemyr som går på tjänstledighet 
från tekniska enheten. 

Tekniska chefen tackar ordföranden och tekniska nämndens ledamöter, 
ordinarie och ersättare, för denna tid och önskar på tjänstemännens vägnar 
samtliga en skön sommar. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

,f 
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