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Plats och tid Rådhuset, Bjällerup A tisdagen den 16 september, kl 18.00-
20.15 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

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) 
Ove Eldståhl (FP) 
Fred Oxenby (M) 

Tycho Andersson (KO) 
Jurgis Porutis (M) 
Maths Johansson (SPI) 

David Wittlock (MP), insynspla ts 
Lisa Callreus, trafik- och gatuingenjör 
Britt-Marie Ohlsson, VA-ingenjör 
Pontus Borgstrand, stadsbyggnadschef 
Bianca Mogren, sekrete rare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset 2014-09-22 kl 16.00 

Paragrafer 39 - 52 

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2014-09-16 
Datum för anslags uppsättande 2014-09-23 
Datum för anslags nedtagande 2014-10-20 
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
U n derskrift 

Bianca Mogren 
Utd ragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20) 

Tekniska nämnden 
Sammanträd esdatum 

2014-09-16 

Or~enssign 

Innehållsförteckning Sid 

§ 39 Medborgarförslag om staket vid busshållplatsen på Malmövägen 3- 4 

§ 40 Motion om översyn av nya busshållplatsen på Malmövägen 5 - 7 

§ 41 Medborgarförslag om Kronaslättsvägen l Vikhemsvägen 8 

§ 42 Motion om bredare utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen 9 

§ 43 Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för del av 10 
Flackarp 2:9, Omformarstation 

§ 44 Yttrande över samråd kring förslag till detaljplan för del av Hjärup 11 
4:159 m fl, Spårområdet 

§ 45 Yttrande över samråd kring förs lag till detaljplan fö r del av Hjärup 12 
4:2 m fl, Lommavägen och Banvallsvägen 

§ 46 Yttrande över samråd kring förslag till detaljplan fö r del av Hjärup 13 
4:2 m fl, s tationsbron 

§ 47 Yttrande över samråd kring förslag till detaljp lan fö r del av Hjärup 14 
4:2 m fl, Vragerupsvägen 

§ 48 Riktlinjer för grävningstillstånd i Staffanstorps kommun 15 

§ 49 Kommunalt vatten och avlopp i Tru lstorp 16 

§50 Delårsrapport 2014 17 

§51 Internbudget 2015 18 

§52 Redovisning av meddelande 19-20 

l Justerandens s ign 

1?f 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsu tskott § 39 

Tekniska nämnden § 39 

Samman trädesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Medborgarförslag om staket vid busshållplatsen på 
Malmövägen (Dnr Tn 2014.82) 

Kom munfullmäktige§ 90/14, 2014-04-28, har till tekniska nämnden 2014-05-13 
lämnat över ett medborgarförs lag om att bygga ett s taket vid busshållplatsen på 
Malmövägen. 

Förslag till svar är utarbeta t av gatu- och trafikingenjö r 2014-08-22. 
Gatu- och trafikingenjör föredrar ärendet. 

Vid a rbe tsutsko ttets hand läggning av ä rendet framställs följande yrkande: 

Ordförande Beri t Lagergren (M) yrkar att arbe tsutsko ttet ska bes lu ta föreslå 
tekniska nämnden att trafiksituationen vid busshållplats Sto rga tan är bra och 
kräver inga å tgärder att det inte ä r aktu e ll t att sätta staket mot priva t mark 
a tt offentlig toalett inte ä r aktue ll v id hållpla tsen men finns medräknad i budget 
2015 dock ä r inte place ring av toale tten bestämd samt, a tt dä rmed anse 
medborgarfö rslaget besvara t. 

Pia Jönsson (S) yrkar bifa ll till medborgarförslaget 

Ordförande s täller proposition på båda yrkandena och finner sitt eget yrkande 
vara bifa llet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att trafiksituationen vid busshå llp lats Sto rga tan ä r bra och kräver inga å tgärder 

att det in te är aktuell t att sätta stake t mot privat mark 

att offentlig toalett inte ä r aktue ll vid hå llp latsen men finns medräknad i budge t 
2015 dock är inte place ring av toaletten bestämd samt, 

att därmed anse medborgarfö rslaget besvarat 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftl ig t enlig t bilaga 1. 

Ordttns sign -~ Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

?f 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden forts§ 39 
Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar trafik- och gatuingenjör ärendet 
om medborgarförslag om att bygga e tt s taket vid busshållplatsen på Malmö
vägen. Förslag till yttrande är utarbe tat av trafik- och gatuingenjör 2014-09-05. 

Karin Persson framförde sina synpunkter på aktuellt medborgarförslag. 

Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden: 

Ordförande Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden beslutar att 
trafiksituationen vid busshållplats Storgatan är bra och kräver inga åtgärder 
a tt det inte är aktue llt att sätta s take t mot privat mark att offentlig toalett inte ä r 
aktuell vid hållplatsen men finns medräknad i budget 2015 dock är inte 
placering av toaletten bestämd samt att därmed anse medborgarförslaget 
besvara t. 

Pia Jönsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget 

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

Tekniska nämnden beslutar 

att trafiksituationen vid busshållplats Storgatan är bra och kräver inga åtgärder 

att det inte är aktuellt att sätta staket mot privat mark 

att offentlig toale tt inte är aktue ll vid hållplatsen men finns medräknad i budget 
2015 dock är inte placering av toale tten bestämd samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enlig t bilaga l. 

Ou ndens sign ~~· Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

4 (20) 



l 

l 

Reservation 
Medborgarförslag om staket vid 
busshållplatsen på Malmövägen 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslut att avslå medborgarförslaget att få uppsatt 
staket vid busshållsplatsen på Malmövägen i Staffanstorps kommun. Förslagsställaren önskar 
att få ett staket uppsatt mellan busshåll platsen och sin bostad på Aspvägen för att försvåra för 
allmänheten att passera och bl.a urinera på tomten. Att förslagsställaren inte har tagit tillfållet 
i akt att yttra sig i detaljplaneprocessen kan bero på att det är svårt för den enskilde att förutse 
vad större förändringar kan leda till. 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun ska göra en trafikutredning av den nya 
busshållplatsen där även en dialog bör ske med Skånetrafiken och berörda busschaufförer hur 
de upplever situationen vid busshållplatsen. 

Vi socialdemokrater anser även att det är behov av att upprätta en offentlig toalett i 
Staffanstorps kommun och då kan platsen vid busstationen på Malmövägen vara lämplig 
eftersom mycket människor rör sig året runt och på dygnets alla timmar. 

Slaffanstorp 14-09- 17 

~01\llC}[) 
Pia Jönsson (S) 

l «•.&: 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 40 
Sammantr~desdatum 

2014-08-29 

Tekniska nämnden § 40 2014-09-16 

Motion om översyn av nya busshållplatsen på 
Malmövägen (d nr Tn 2014.75) 

Kommunfullmäktige§ 45/14, 2014-03-10, har till tekniska nämnden 2014-05-02 
lämnat över en motion om översyn av nya busshållplatsen på Malmövägen. 

Förslag till svar är utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-21. 
Gatu- och trafikingenjör föredrar ärende t. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs fö ljande yrkande: 

Ordförande Berit Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
tekniska nämnden att trafiksituationen vid busshållplats Storga tan är bra och 
kräver inga åtgärder att offentlig toalett inte är aktuell vid hållplatsen men finns 
medräknad i budget 2015 dock är inte placering av toaletten bestämd att behov 
av handikapparkering nära hållplats är ti llgodosett i Staffanstorp samt, att 
därmed anse motionen besvarad. 

Pia Jönsson (S) yrkar bifall ti ll motionen. 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att trafiksituationen vid busshållplats Storga tan är bra och kräver inga åtgärder 

att offentlig toalett inte ä r aktuell vid hållplatsen men finns medräknad i budget 
2015 dock är inte placering av toale tten bestämd 

att behov av handikapparkering nära hållplats ä r tillgodosett i Staffanstorp 
samt, 

a tt därmed anse motionen besvarad 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt enlig t bilaga 2. 

Justerandens sign 
- - -

Utdragsbestyrkande 

Q r 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden forts § 40 
Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om motion om översyn av nya busshållplatsen på Malmövägen. Förslag till 
svar är utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-09-05. 

Marie Saltarski (S) framförde sina synpunkter på aktuell motion. 

Vid nämndens handläggning av ärendet framstä lls följande yrkanden: 

O rdförande Berit Lagergren (M) yrkar att trafiksituationen vid busshållpla ts 
Storgatan är bra och kräver för närvarande inga åtgärder utan kommer ses över 
vid tillfälle a tt offentlig toale tt inte är aktuell vid hållplatsen men finns 
medräknad i budget 2015 dock är inte placering av toaletten bestämd a tt behov 
av handikapparkering nära hållp lats ä r tillgodosett i Staffanstorp samt, att 
därmed anse motionen besvarad 

Pia Jönsson (S) yrkar bifa ll till motionen. 

Ordförande stä ller proposition på båda yrkandena och finner sitt ege t yrkande 
vara bifallet. 

Omröstning begärs. 

Följande omrösningsordning framställs och godkänns av tekniska nämnden: 
"Den som bifaller ordförandes förs lag till beslut, röstar Ja, den som bifaller Pia 
Jönssons (S) förslag, rösta r Nej." 

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

Nämnden har således besluta t bifa lla o rdförandes förslag. 

r Justerandens sign -- - Utdragsbestyrkande 

6 (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden § 40 forts 

Tekniska nämnden beslutar 

Sam manträdesdatum 

2014-09-16 

att trafiksituationen vid busshållplats Storgatan är bra och kräver för när
varande inga åtgärder utan kommer ses över vid tillfälle 

att offentlig toalett inte är aktuell vid hållplatsen men finns medräknad i budget 
2015 dock är inte placering av toaletten bestämd 

att behov av handikapparkering nära hållplats är tillgodosett i Staffanstorp 
samt, 

att därmed anse motionen besvarad 

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

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Motion om översyn av ny 
busshållplats på Malmövägen 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslut att avslå motionen om att vidta åtgärder för att 
minimera de uppkomna trafikproblemen vid Malmövägens busshållplats . Socialdemokraterna 
anser att en trafikutredning behöver göras av den nya busshållplatsen och då i dialog med 
Skånetrafiken och berörda busschaufförer. Behov finns också att säkerställa 
handikapparkeringar i nära anslutning till den nämnda busshållsplatsen för att öka 
möjligheten för rörelsehindrade att åka kollektivtrafik. 

Från den l januari 201 5 införs en ny form av di skriminering i diskrimineringslagen som 
innebär att bristande tillgänglighet bl ir en form av diskriminering (AU8). Det nya 
diskrimineringsförbudet kommer att gälla inom alla samhällsområden där 
diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av 
bostäder. Med bristande tillgänglighet betyder att en person med funktion snedsättning 
missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska 
komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. 

Vi socialdemokrater anser även att det är behov av att upprätta en offentlig toa lett i 
Staffanstorps kommun. Placeringen av en offentlig toalett vid busstationen på Malmövägen är 
högst lämplig eftersom mycket människor rör sig året runt och på dygnets alla timmar. En 
offentlig toalett vid busshållplatsen hade minimerat obehaget för fastighetsägare som har 
personer som urinerar på deras tomter. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 20 14-09-1 7 

~w5() 
Pia Jönsson (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 41 

Tekniska nämnden § 41 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Medborgarförslag om Kronoslättsvägen l Vikhemsvägen 
(d nr Tn 2014.83) 

Kommunfullmäktige§ 89/14, 2014-04-28, har till tekniska nämnden 2014-05-13 
lämnat över e tt medborgarförslag om Kronaslättsvägen och Vikhemsvägen. 

Förslag till svar är utarbeta t av gatu- och trafikingenjör 2014-08-21. 
Gatu- och trafikingenjör föredrar ärende t. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att korsningen Kronas lättsvägen- Vikhemsvägen kom mer att byggas om till 
cirkula tionsp lats med byggstart 2014 och i samband med byggnationen 
kommer del av Kronaslättsvägen att omasfalteras samt, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar ga tu- och trafikingenjör 
medborgarförslaget om Kronaslättsvägen och Vikhemsvägen. Förslag till svar 
är uta rbe tat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-21. 

Richard Olsson framförde sina synpunkter på aktuellt medborgarförslag. 

Tekniska nämnden beslutar 

att korsningen Kronaslättsvägen - Vikhemsvägen kommer att byggas om ti ll 
cirkulationsplats med byggstart 2014 och i samband med byggnationen 
kommer del av Kronaslättsvägen att omasfalte ras samt, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

~ Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

8 (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 42 

Tekniska nämnden § 42 

SammantrMesdatum 

2014-08-29 

2014-09-1 6 

Motion om bredare utfart från Lommavägen till Gamla 
Lundavägen (dnr Tn 2014.84) 

Kommunfullmäktige§ 77/14, 2014-04-28, har till tekniska nämnden 2014-05-13 
lämnat över en motion om bredare utfart från Lommavägen ti ll Gamla 
Lundavägen. 

Förslag till svar är utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-21. 
Gatu- och trafikingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att översända motionen ti ll Trafikverket samt, 

att därmed anse motionen besvarad 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om motion om bredare utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen. 
Förslag till svar är utarbe tat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-21. 

Rolf Lind ( --) framförde s ina synpunkter på aktuell motion. 

Tekniska nämnden beslutar 

att översända motionen ti ll Trafikverket samt, 

att därmed anse motionen besvarad 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

9 (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Teknis ka nämndens arbetsutsko tt § 43 

Tekniska nämnden § 43 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för del 
av Flackarp 2:9, omformarstation (dnr Tn 2014.52) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-06-12 in
ko mmit m ed rubricera t ärende fö r y ttrande . Detaljplanen avser a tt förbered a 
m a rk för en teknisk an läggn ing som ska utgöras av en o mfo rm a rs ta tion och ett 
s tällverk i T rafikverkets regi. 

Förslag till yttrand e är utarbeta t av gatu- och trafikingenjö r 2014-08-25. Ga tLt
och tra fikingenjör föredra r ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

a tt hänsyn ska tas till d e synpunkte r som framförts i tjänsteskrive lsen i d en 
for tsa tta p lanläggningen och genom fö randet av exp loateringsproje ktet 

Vid tekniska nämndens sammanträd e fö redrar gatL1- och trafi kingenjö r ärendet 
o m att fö rbereda mark fö r en teknisk anläggn ing som ska u tgöras av en 
o mforma rsta tion och ett s tällverk i Tra fikverkets regi. Förslag till yttrande är 
uta rbe ta t av ga tu- och trafikingenjö r 2014-08-25. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till d e syn punkter som framfö rts i tjänsteskrivelsen i d en 
fo rtsat ta p lanläggn ingen och genomföra nde t av exp loateringsprojekte t 

Jlndens sign r Justerandens sign - Utdragsbestyrkande 

1 o (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 44 

Tekniska nämnden § 44 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Yttrande över samråd kring förslag till detaljplan för del av 
Hjärup 4:159 m fl, Spårområdet (dnr Tn 2011.207) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-06-13 in
kommit med rubricerat ärende för yttrande. Detaljplanen avser att skapa de 
formella förutsä ttningarna för genomfö rande av järnvägsplanen. 

Förslag til l y ttrande är uta rbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-13. Gatu
och trafikingenjör föredrar ä rendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att tekniska nämnden inte har något a tt e rinra mot planen 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om att detaljplanen avser a tt skapa de formella förutsättningarna för 
genomförande av järnvägsplanen. Förs lag till svar är utarbetat av gatu- och 
trafikingenjö r 2014-09-05. 

Tekniska nämnden beslutar 

att tekniska nämnden inte har något a tt erinra m ot planen. 

OQ:ndens sign - - Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 45 

Tekniska nämnden§ 45 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Yttrande över samråd kring förslag till detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 m fl, Lommavägen och Banvallsvägen 
(d nr Tn 2011 .207) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-06-13 in
kommit med rubricerat ärende för yttrande. Detaljplanen omfattar Banvalls
vägens nya s träckning samt Lommavägens nya sträckning. 

Förslag till yttrande är utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-13. Gatu
och trafikingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i ~änsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om detaljplanen som omfattar Banvallsvägen nya sträckning samt 
Lommavägens nya s träckning. Förslag till yttrande är utarbetat av gatu- och 
trafikingenjör 2014-09-05. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i ~änsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen 

Pia Jönsson (S) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

l Justerandens sign 

i? f 
l Otdragsbestyrkande 

12 (20) 



Särskilt yttrande 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl, 
Lommavägen och Banvallsvägen, 
samrådshandling 

Detaljplanen omfattar Banvallsvägens nya sträckning från stat ionsområdet i norr, till 
Lommavägen i söder. Banvallsvägen kommer att fl yttas i två oli ka skeden. Det till fälliga läget 
är styrt av de tillfä ll iga spåren under byggnationen av ny järnvägsstation i Hjärup. 
Banvallsvägen får sedan en ny placering jämfört med dagens sträckning. Bullerskydd kommer 
att placeras mellan Banvallsvägen och järnvägen och inte som idag mellan Banvallsvägen och 
bebyggelsen. Vi socialdemokrater vill att Staffanstorps kommun i den framtida planeringen 
för en dialog med de närliggande fastigheterna längs med Banvall svägen för att utreda det 
eventuella behovet av bullerplank mot deras fastigheter under byggnationstiden. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 20 14-09-17 

~l7>0ll 
Pia Jönsson (S) 

?f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 46 

Tekniska nämnden § 46 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Yttrande över samråd kring förslag till detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 m fl, stationsbron (dnr Tn 2011 .207) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ti ll tekniska nämnden 2014-06-13 in
kommit med rubricera t ä rende fö r y ttrande. Detaljplanen omfa tta r stationsbron 
samt dess anslutningar till befintligt trafiknät på ömse sidor av järnvägen. 

Förslag till y ttrande är utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-13. Gatu
och trafikingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i ~änsteskrivelsen i den 
fo rtsatta p lanläggningen 

13 (20) 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om detaljp lanen som omfattar s tationsbron samt dess anslutningar till befintlig t 
trafiknät på ömse sidor av järnvägen. Förslag till yttrande är utarbeta t av gatu 
och trafikingenjör 2014-09-05. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till de synp unkter som framförts i ~änsteskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen 

-- · Justerandens sign Ut d r agsbestyrka n de 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbe tsu tskott§ 47 

Tekniska nämnden § 47 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Yttrande över samråd kring förslag till detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 m fl, Vragerupsvägen (dnr Tn 2011 .207) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-06-13 in
kommit med rubricerat ärende för yttrande. Detaljplanen innebär att den 
nuvarande vägporten kommer att ersättas av en ny bro över järnvägen. 

Förslag till yttrande är utarbe tat av gatu- och trafikingenjör 2014-08-25. Gatu
och trafikingenjör föred rar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den 
for tsatta p lanläggningen 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om deta lj planen som innebär att den nuvarande vägporten kommer a tt ersättas 
av en ny bro över järnvägen. Förslag till yttrande är utarbetat av gatu- och 
trafikingenjör 2014-09-05. 

Tekniska nämnden beslutar 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tjänsteskrivelsen i den 
for tsa tta planläggningen 

Or~enssig n Justerandens sign 

l Y f. 
Utdragsbestyrkande -
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens a rbe tsutskott § 48 

Tekniska nämnden§ 48 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Riktlinjer för grävningstillstånd i Staffanstorps kommun 
(Dn r T n 2014.101) 

Tekniska enheten handlägger ansökan om grävningstillstånd i kommune ns 
a llmänna p latsmark För a tt kunna uppnå a tt marken inte behöver g rävas upp 
vid fl era ti ll fällen i samband med grävning till fibernät behöver en uppdatering 
göras av " Regler för grävning och utny ttjande av allmän platsmark för 
ledningar mm". 

Förslag till uppdatering är utarbetat av ga tu- och trafikingenjör och fältingenjör 
2014-08-21. Gatu- och trafikingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden beslut 

att godkänna reviderade Regle r fö r grävning och utnyttjande av allmän plats 
för ledningar mm daterad 2014-08-21, samt, 

att godkänna tillägg ti ll d essa att förbesiktning av ansökt sträcka, som kan 
medföra eventuell revide ring av sträckan ska göras innan tillstånd ges 

Vid tekniska nämnde ns sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör ärendet 
om riktlinjer för grävningstillstånd i Staffansto rps kommun. Förslag till upp
datering är utarbetat av gatu- och tra fikingenjör och fältingenjör 2014-09-05. 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna reviderade Regler för grävning och uh1yttjande av allmän p lats 
för ledningar mm date rad 2014-09-05. 

- T Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

15 (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsu tskott§ 49 

Tekniska nämnden § 49 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

Kommunalt vatten och avlopp i Trulstorp (dn r Tn 2014.26) 

Tekniska nämnden har tagit emot en skrivelse 2014-08-22 om kommunalt 
vatten och avlopp i Truls to rp efte r möte som ägde rum med fas tighe tsägarna 
2014-08-07. 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet ti ll tekniska nämnden utan eget beslutsförs lag 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar VA-ingenjör ärendet om 
kommunalt va tten och avlopp i Trulstorp. Förslag till svar är utarbe ta t av VA
ingenjör 2014-09-05. 

Tekniska nämnden beslutar 

att avs lå utbyggnad av vatten och spillvatten bekostad av V A-kollektive t. 

Evert Olsson (C) deltar inte i beslutet. 

TJusterandens sign -------,--Utdragsbestyrkande 

16 (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden §50 

Delårsrapport 2014 (dnr Tn 2014.113) 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

s tadsbyggnadschefen informerar i ärendet om delårsrapport 2014 för tekniska 
nämndens verksamheter. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

O~ndens Siifrl Justerandens sign 

l 

r? f 
-- -

Utdragsbestyrkande 

17 (20) 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden§ 51 

Internbudget 2015 (d nr Tn 2014.114) 

SammantrMesdatum 

2014-09-16 

s tadsbyggnadschefen informerar i ärendet om internbudget 2015. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

18 (20) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 50 

Tekniska nämnden § 52 

Redovisning av meddelanden 

Sammanträdesdatum 

2014-08-29 

2014-09-16 

a) Tillägg till kontrakt, energikartläggning på Gullåkraverket Staffanstorps 
kommuns reningsverk, tillägget gäller periodisk besiktning. 

b) Minnesanteckningar från till synsbesök vid Staffanstorps 
a v loppsreningsverk. 

c) Fullmakt gällande ledningsrätt för ~ärrvärmeledningar i Staffanstorp. 

19 (20) 

d) Samråd enligt 2 kap 10 ku lturm iljölagen. VA ledningar inom fa stigheterna 
Hemmestorp 2:3, 3:4 och 4:3, Kyrkheddinge socken, Staffans torps kommun. 

e) Anmälan för samråd vid strandskydd enlig t 12 kap 6 § miljöbalken, Stora 
Mölleberga 3:5 och Särslöv 14:2. 

f) Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Mölleberga 16:1 inom 
fastighet Stora Mölleberga 3:5. 

g) Behandlingsavgifter för hushållsavfall år 2015. 

h) Ansökan om s tatlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder 
samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på de t 
kommunala väg- och gatunätet för åren 2015-2017 i Skåne. 

i) Ks § 79/14- Ekonomisk uppföljning investeringsbudget 2014-01-01 - 04-30. 

j) Alnarpsströmmens å rsrapport 2013. 

k) Kontrakt avseende utförandeentreprenad med inslag av tota lentreprenad 
Kyrkheddinge - Staffanstorp etapp 2. 

l) Tilldelningsbeslut avseende upphandling renovering av slamsilo, Gulläkra
verket i Staffanstorp. 

Justerandens sign 1 Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden forts§ 52 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

20 (20) 

m) Kf § 101/14 - Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017 samt kommunal
skatt år 2015 för Staffanstorps kommun. 

n) Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-08-29. 

Pia Jönsson (S) lämnar följ ande anteckning till protokollet att en samlad rapport 
från enkät rörande sophantering ska redovisas på näst kommande nämnd. 

Pia Jönsson (S) lämnar följande anteckning till protokollet om att en redo
visning av hur många hushåll som ej är anslutna till det kommunala av loppet 
redovisas på nästkommande nämnd. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ordförandens sign Justerandens sign 
- - - -

Utdragsbestyrkande 

~ Pf. 


