
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Plats och tid 

Beslutande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2014-12-09 

Tekniska nämnden 

Rådhuset, Bjällerup A tisdagen den 9 december, 
kl17.00 -19.15 

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

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

1 (27) 

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

Tycho Andersson (KD) 
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övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

David Wittlock (MP), insynsplats 
Jan Wallentin, medborgarförslagsställare 
Lisa Callreus, trafik- och gatuingenjör 
Bengt Larsson, fältingenjör 
Bo Gertsson, utvecklingschef 
Britt-Marie Ohlsson, VA-ingenjör 
Fontus Borgstrand, stadsbyggnadschef 
Bianca Mogren, sekreterare 

Pia Jönsson (S) 
Rådhuset 2014-12-17 kl10.00 

Underskrifter sekreterare~\__ Paragrafer 53 - 73 
ca M 

Ordförande 

Justerande 

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2014-12-09 
Datum för anslags uppsättande 2014-12-18 
Datum för anslags nedtagande 2015-01-12 
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus 
Underskrift 

Bianca Mogren 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (27) 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-09 

. u andens sign 

Innehållsförteckning Sid 

§53 Besvarande av medborgarförslag om införande av gårdsgata på 4 
Blomstergården i Hjärup 

§54 Besvarande om medborgarförslag om markering av övergångss tälle 5 
på Möllebergavägen 

§55 Besvarande om medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder vid 6 
biblio teksgården 

§56 Information om avfallsplan 7 

§57 Information om förlängning av renhällningsentreprenad 8 

§58 Information om medborgarundersökning år 2014 9 

§59 Information om enskilda avlopp 10 

§ 60 Besvarande om fråga rörande felkoppling av dagvattenhantering 11 

§ 61 Ny taxa för VA-verksamheten 12 

§ 62 Fastställande av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten 13 

§ 63 Yttrande över utställning kring detaljplan för del av Hjärup 18:2 mfl, 
o 

Attevägen i Hjärup 
14 

§ 64 Yttrande över gemensamhetsanläggning för detalj plan Hjärup 7:142 15-16 
m fl, Hästhagen/Stallvägen 

§ 65 Besvarande om krav för betalning av krossad bilruta 17 

§ 66 Månadsuppföljning januari- oktober 18 

§ 67 Internkontrollplan för tekniska nämnden 2015 19 

§ 68 Internbudget för tekniska nämnden 2015 20-21 

§ 69 Attestförteckning för tekniska nämnden 2015 22 

§ 70 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2015 23 

- r Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 

2014-12-09 

§ 71 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 72 Redovisning av meddelande 

§ 73 Övrigt 

Orn dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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24 

25-26 

27 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 51 

Tekniska nämnden §53 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Besvarande av medborgarförslag om införande av gårds
gata på Blomstergården i Hjärup (dnr Tn 2014.140) 

Kommunfullmäktige§ 140/14, 2014-10-13, har till tekniska nämnden 2014-10-31 
lämnat över e tt medborgarförslag om att införa gårdsgatan på Blomstergården i 
Hjärup. 

Förslag till svar är utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-11-12. 
Gatu- och trafikingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att inte införa gångfartsområde på Blomstergården i Hjärup samt, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafik ingenjör ärendet 
om medborgarförslag om införande av gårdsga tan på Blomstergården i Hjärup. 
Förslag till svar är utarbeta t av gatu- och trafikingenjör 2014-11-12. 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte införa gångfartsområde på Blomstergården i Hjärup samt, 

att därmed anse medborgarfö rslaget besvarat 

Justerandens srgn Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 52 

Tekniska nämnden § 54 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Besvarande av medborgarförslag om markering av över
gångsställe på Möllebergavägen (dnr Tn 2014.139) 

Kommunfullmäktige§ 139/14, 2014-10-13, har till tekniska nämnden 2014-10-31 
lämnat över e tt medborgarförslag om att markera övergångsställe t på 
Möllebergavägen. 

Förslag till svar är utarbetat av ga tu- och trafikingenjör 2014-11-12. Gatu- och 
trafikingenjör föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att hastighetssänkningen till 30km/h och varningsskyltar för cyklister gör 
passagen till räckligt säker, 

att genom förtydligande måla en cykelpassage i vägbanan samt, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar gatu- och trafikingenjör 
medborgarförslaget om övergångsställe på Möllebergavägen. Förslag till svar är 
utarbetat av gatu- och trafikingenjör 2014-11-12. 

Tekniska nämnden beslutar 

att genom förtydligande måla en cykelpassage i vägbanan, 

att has tighetssänkningen till 30km/h och varningsskyltar för cyklis ter gör 
passagen tillräcklig t säker, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

r Justerandens sign 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 53 

Tekniska nämnden §55 

Sammantradesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Besvarande av medborgarförslag om att sätta upp trafik
hinder vid biblioteksgården (d nr Tn 2014.137) 

Kommunfullmäktige§ 137/14, 2014-10-13, har till tekniska nämnden 2014-10-31 
lämnat över ett medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder vid biblio teks
gården. 

Förslag till svar är utarbetat av fältingenjör 2014-11-10. stadsbyggnadschefen 
föredrar ä rende t. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna uppsättning av trafikhinder på genomfart av Biblioteksgården 
under förutsä ttning att BRF Biblioteksgården genomför detta och även övertar 
ansvaret för vinterväghållning och övrig skötsel. Trafikhinder mot Åkershus 
avslås 

att därmed anse att medborgarförslaget är besvarat 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fä ltingenjör ärendet om 
medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder vid biblio teksgården. 
Förslag till svar är utarbetat av fä ltingenjör 2014-11-10. 

Jan Wallentin framförde sina synpunkter på aktuellt medborgarförslag. 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna uppsättning av trafikhinder på genomfa rt av Biblioteksgården 
under förutsättning att BRF Biblioteksgården genomför detta och även övertar 
ansvaret för vinterväghållning och övrig skötsel. Trafikhinder mot Åkershus 
avslås 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Justerandens sign ~ Utdragsbestyrkande 

P. f? 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbe tsutskott§ 54 

Te kniska nämnden §56 

Information om avfallsplan 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Vid arbe tsutsko ttets sammanträde informe rar stadsbyggnadschefen i ärendet 
om avfallsplan för Sta ffans torps kommun. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde föred ra r fältingenjör ärende t om 
avfallsplan för Staffansto rps ko mmun. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

R f 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 55 

Tekniska nämnden § 57 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Information om förlängning av renhållningsentreprenad 
(d nr Tn 2010.23) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen i ärendet 
om förlängning av renhållningsp lan för Staffanstorps kommun. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna 

Pia Jönsson (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga l. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar fältingenjör information om 
fö rlängning av renhållningsentreprenad fö r Staffanstorps kommun. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Pia Jönsson (S) lämnar en skriftlig reservation, se bilaga l. 

Ordf~nd~ns sign 

,/Qd 

L Justerandens sign -

~f 
Utdragsbestyrkande 
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Reservation angående förlängning av 
renhållningsentrepenad i 
Staffanstorps kommun 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot att Slaffanstorps kommun förlänger avtalet för 
renhållningsentrepenaden ytterligare två år fram tiii2018-02-0l. Vi anser att en ny 
upphandling ska göras för att ge möj lighet till flerfackskärl vi lket gör att hushållen kan sortera 
sina sopor vid källan och även ge möjlighet till att sortera sitt matavfall för biologisk 
behandling. 

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att Staffanstorps kommun kan visa vägen för en 
hållbar avfallshantering med minimal klimatpåverkan och för att ta kunna ta hänsyn till de 
nationella riktlinjerna och regionala miljömålen för att kunna återvinna matavfallet genom 
biologisk behandling. Idag finns det endast möjlighet för restauranger, butiker storkök och 
skolor i Staffanstorps kommun att kunna sortera matavfalL 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden §58 
Sammanträdesdatum 

2014-12-09 

Information om medborgarundersökning år 2014 

Vid tekniska nämndens sammanträde informerar utvecklingschefen om 
medborgarundersökning som blivit gjord i Staffanstorps kommun. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ordförandens sign - - - Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

~ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 56 

Tekniska nämnden§ 59 

Information om enskilda avlopp 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar VA-ingenjör i ärendet om 
enskilda avlopp i Staffanstorps kommun. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde informerar VA-ingenjör i ärendet om 
enskilda avlopp i Staffanstorps kommun. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

rrlndens sign Justerandens sign 

P f 
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STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 57 

Tekniska nämnden§ 60 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Besvarande om fråga rörande felkopplin-g av dagvatten
hantering (dnr Tn 2014.106) 

Tekniska nämnden har tag it emot en skrivelse 2014-08-21 rörande en 
felkoppling av dagvattenhantering. 

Förslag till svar är utarbeta t av V A-ingenjör 2014-11-12. V A-ingenjör föredrar 
ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att skrivelsen därmed anses besvarad 

11 (27) 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar VA-ingenjör ärendet rörande 
felkoppling av dagvattenhantering. Förslag till svar är utarbetat av V A-ingenjör 
2014-11-12. 

Tekniska nämnden beslutar 

att därmed anse skrivelsen besvarad 

l Justerandens sign 

c;? f 
- Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 58 

Tekniska nämnden§ 61 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Ny taxa för VA-verksamheten (dnr Tn 2012.154) 

V A-verket har utfö rt en översyn av V A-taxan och där efter har följande förslag 
till revidering av taxan gjorts. 

Förslag till ändringar är utarbe tat av VA-ingenjör 2014-10-16. VA-ingenjör 
föredrar ärende t. 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge berörda tjänstemän i uppdrag att komple ttera ärendet enlig t lämnade 
direktiv samt, 

att föreslå tekniska nämnden besluta a tt anta V A-taxan a tt börja gä lla från och 
med 2015-04-01 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar VA-ingenjör ärendet om ny taxa 
för V A-verksamheten. Förslag till ändring är framarbeta t av VA-ingenjör 
2014-10-16. 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta ändringarna i V A-taxan att bö rja gä lla från och med den 1 april 2015 

-- T Justerandens sign - T Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 59 

Tekniska nämnden § 62 

SammantrMesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Fastställande av verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten (d nr Tn 2014.153) 

Staffanstorps kommuns nu gällande verksamhetsområde är från år 2013 på 
grund av att kommunen utökat verksamhetområdet behövs ett nytt beslut tas 
angående detta. 

Förslag till ändringar är utarbetat av VA-ingenjör 2014-10-16. VA-ingenjör 
föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att faststä lla verksamhetsområde för Staffanstorps kommun enligt bilaga 5 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar VA-ingenjör ärendet om 
fas tstä llande av verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Förslag till 
ändringar är utarbetat av V A-ingenjör 2014-10-16. 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att faststä lla verksamhetsområde för Staffanstorps kommun enligt 
bilaga l och 2 

- - -- Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsu tskott § 60 

Tekniska nämnden § 63 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Yttrande över utställning kring detaljplan för del av Hjärup 18:2 
m fl , Attevägen (dnr Tn 2013.101) 

14 (27) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden 2014-11-03 
inkommit med rubricerat ärende för yttrande. Planens syfte är a tt möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse på nuvarande id ro ttsområde intill Å ttevägen i centrala 
Hjärup. 

Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-11-19. 
s tadsbyggnadschefen föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som framförts i tj äns teskrivelsen i den 
fortsatta planläggningen och genomförandet av exploa teringsprojekte t 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om yttrande över utställning kring detaljplan för del av Hjärup 18:2 m ft 
Åttevägen. Förslag till yttrande är utarbetat av entreprenadingenjör 2014-11-19. 

Tekniska nämnden beslutar 

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

----rusterandens sign Utdragsbesty rkan~ 

t? f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 61 

Tekniska nämnden§ 64 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Yttrande över gemensamhetsanläggning för detaljplan Hjärup 
7:142 m fl , Hästhagen/Stallvägen (dnr Tn 2014.116) 

Tekniska nämnden har tagit emot en skrivelse 2014-09-12 om yttrande över 
gemensamhetsanläggning för detaljp lan Hjärup 7:142 m fl, Hästhagen 
/Stallvägen. 

Förslag till yttrande är utarbetat av stadsbyggnadschefen 2014-11-11 . 
stadsbyggnadschefen föredrar ä rendet. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framstä lls fö ljande yrkande: 

Ordförande Berit Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
tekniska nämnden besluta att inte överta drift av gemensamma ytor för 
Hästhagen/S tallvägen samt kostnader för denna. 

Pia Jönsson (S) yrkar att gemensamhetsanläggningen ska vara en kommunal 
angelägenhet. 

Ordföranden ställer proposition på båda yrkandena och finner att 
arbetsutskottet besluta t i en lighet med ordförandes yrkande. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att inte överta drift av gemensamma ytor för Hästhagen/Stallvägen samt 
kostnader för denna. 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftl ig t, se bilaga 2. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om yttrande över gemensamhetsanläggning för detaljplan Hjärup 7:142 m fl, 
Hästhagen/Stallvägen. Förslag till yttrande är utarbetat av 
stadsbyggnadschefen 2014-11-11. 

Vid nämndens handläggning av ärendet fram stä lls följande yrkanden: 

15 (27) 

Ordförande Beri t Lagergren (M) yrkar att inte överta drift av gemensamma ytor 
för Hästhagen/Sta llvägen samt kostnader för denna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

RP 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden fo rts § 64 
Sammanträdesdatum 

2014-12-09 

Pia Jönsson (S) yrkar a tt gemensamhetsanläggningen ska vara en kommunal 
angelägenhet. 

16 (27) 

Ove Eldståhl (FP) yrkar på å terremiss av ärendet med hänvisn ing till Alliansens 
gemensamma handlingsplan 2014-2018. Se bi laga 3. 

O rdfö rande stä lle r yrkandena mot varandra och finner att sitt eget yrkande 
utgör huvudförslag. 

O rd förande ställer därefter Pia Jönsson (S) och Ove Eldståhl (FP) förslag mot 
varandra och finner a tt tekniska nämnden har utsett Pia Jönsson (S) förslag som 
motförslag. 

O rdförande ställer därefter proposition på båda yrkandena och finner sitt eget 
yrkande vara bifalle t. 

Om röstning begärs. 

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

Vid omröstn ingen 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 bifalla ordförandes förslag. 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte överta drift av gemensamma ytor för Hästhagen/S tallvägen samt 
kostnader för denna. 

Pia Jönsson (S) reserverar sig skriftligt, se bilaga 2. 

~dens sign - Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 



Reservation angående 
gemensamhetsanläggningar för 
detaljplan 7:142 m fl 
Hästhagen/stallvägen i Hjärup 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslut att de boende på Hästhagen/stallvägen ska överta 
ansvaret för de gemensamma ytorna i form av gata, grönområde och lekplats i en 
gemensamhetsanläggning. Enligt en skrivelse från styrelsen för stallvägens samfällighetsförening till 
tekniska nämnden ska Skanska som nuvarande markägare, efter överlåtelsebesiktning överlämna 
ansvaret för de gemensamma ytorna till deras samfällighetsförening enligt avtal. 

Det kommer att innebära att gemensamhetsanläggningen ska ansvara för skötsel av gata, 
grönområde och lekplats. Vi socialdemokrater ser allvarligt på att samfälligheten ska ansvara för 
skötsel av lekplatsen och dess lekredskap. Alla barn i statfanstorps kommun har rätt till samma 
standard på lekplatser som även ska besiktigas årl igen av statfanstorps kommun för att hålla en god 
standard och för att va ra en säker plats för barn att leka vid . 

Vi socialdemokrater står för en likabehandling av invånarna i statfanstorps kommun 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 tillsammans med VA avgiften skall bära kostnaderna för 
VA-ledningar, dagvatten, underhåll av gator, grönområde samt gatubelysning. 

Hjärup 14-12-12 

rr~demokraterna 

' ,&~')10\/ 
Pia Jö~~n (S) 



Skriftligt yrkande 

Tekniska Nämnden, tisdagen 9 december 2014 
Ärende 13 Yttrande över gemensamhetsanläggning för detaljplan Hjärup 7:142 m fl, 
Hästhagen l Stallvägen. 

Folkpartiet är generellt sätt emot gemensamhetsanläggningar när det gäller större områden speciellt 
gällande vatten- och avlopp, undantaget i vissa avgränsande områden. 

I Alliansens gemensamma handlingsplan för 2014-2018 står det att huvudmannafrågan (primärt vatten 
och avlopp) ska utredas och vägledande piinciper behöver beslutas där kommunens ansvar i möjligaste 
mån ska utsträckas. När det gäller Hästhagen l stallvägen gäller det förvisso gata, park och en lekplats 
men principerna bör gälla alla former av gemensamhetsanläggningar. 

Jag yrkar därför: 

• Att med hänvisning till Alliansens gemensamma handlingsplan 2014-2018 återremittera ärendet tills 
dess att vägledande principer tagits fram och finns på plats. / ; 

För Folkpartiet Liberalerna i Staffanstorp, 2014-12-02 

Ove Eldståhl (Fp) 

Folkpartiet Liberalerna 
statfanstorp · cfo Ove Eldstå hl, Glasförgyllaren 80 · 245 35 Slaffanstorp tfn 0730-931020 

www ~·"'"'"'"""' · O'o.old&ohl@folkport;ot." 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 62 

Tekniska nämnden§ 65 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Besvarande om krav för betalning av krossad bilruta 
(dnr Tn 2014.146) 

Tekniska nämnden har tagit emot en skrivelse 2014-09-03 angående krav 
för betalning av krossad bilruta. 

Förslag till svar är utarbetat av stadsbyggnadschefen 2014-11-11 . 
stadsbyggnadschefen föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att avslå ersättningsanspråket 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om ersättningsanspråket gällande krossad bilruta. Förslag till svar är utarbetat 
av stadsbyggnadschef 2014-11-11. 

Tekniska nämnden beslutar 

att avslå ersä th1ingsanspråket 

Ordförandens slgil r Justerandenssign 

~ Q f 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 63 

Tekniska nämnden § 66 

Sammantradesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Månadsuppföljning januari- oktober (d nr T n 2014.71) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen i ärendet 
om månadsuppföljning för januari - oktober 2014. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om månadsuppföljning för januari - oktober 2014. 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informa tionen till handlingarna 

~andens sign l Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

Rf 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 64 

Tekniska nämnden§ 67 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2015 (d nr Tn 
2014.122) 

Vid arbetsutskotte ts sammanträde föredrar s tadsbyggnadschefen ärendet om 
internkontrollplan år 2015 för tekniska nämndens verksamhetsområde. 

Förslag till internkontrollplan är utarbetat av stadsbyggnadschefen 2014-11-20. 
stadsbyggnadschefen föredrar ärendet. 

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att anta förslag till intern kontrollplan år 2015 för tekniska nämndens 
verksamhetsområden 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om internkontrollplan år 2015 för tekniska nämndens verksamhetsområde. 
Förslag till internkontrollp lan är u tarbetat av s tadsbyggnadschefen 2014-11-20. 

Tekniska nämnden beslutar 

att anta förslag till intern kontrollplan år 2015 för tekniska nämndens 
verksamhetsområden 

tlndens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 65 

Tekniska nämnden§ 68 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Internbudget för tekniska nämnden år 2015 (dnr Tn 2014.114) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen i ärendet 
om förslag till drift- och investeringsbudget för år 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande: 

Ordförande Berit Lagergren (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
tekniska nämnden besluta att fastställa budgetförslagen fö r år 2015 för tekniska 
nämndens verksamheter samt att överlämna budgetförslaget för vidare 
handläggning. 

Pia Jönsson (S) yrkar a tt budgetförslaget för år 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter ska fastställas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet. 

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

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 

att fasts tälla budgetförslagen för år 2015 för tekniska nämndens verksamheter 
samt 
att överlämna budgetförslaget för vidare handläggning 

Pia Jönsson (S) lämnar en reservation, se bilaga 3. 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar stadsbyggnadschefen ärendet 
om förslag till drift- och investeringsbudget för år 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter. 

Vid nämndens handläggning av ärendet framställs följande yrkande: 

20 (27) 

Ordförande Berit Lagergren (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att 
fas tställa budgetförslagen för år 2015 för tekniska nämndens verksamheter samt 
a tt överlämna budgetförslaget för vidare handläggning. 

o g denssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden forts § 68 
Sammantradesdatum 

2014-12-09 

Pia Jönsson (S) yrkar a tt budgetförslaget för år 2015 för tekniska nämndens 
verksamheter ska fas tställas enligt d et socialdemokratiska budgetalternativet. 

Ordföranden s täller proposition på båda yrkandena och fi nner a tt 
arbetsutskotte t besluta t i enlighet med ordförandes yrkande. 

Tekniska nämnden beslutar 

att fastställa budgetförslagen för år 2015 för tekniska nämndens verksamheter 
samt 

att överlämna budgetförslaget för vidare handläggning 

Pia Jönsson (S) lämnar en reservation, se bilaga 4. 

O~denssign r Justerandens sign 

P( 
Utdragsbestyrkande 
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l 

' 

Reservation, budget 2015 för 
tekniska nämnden 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot budget 20 15 till formån fö r 
sitt eget fOrslag på 46.480 tkr for budget 201 5 för tekniska nämnden och 
ytterligare 2.000 tkr till investeringsbudget för gatubeläggning. Den socialdemokratiska 
gruppen hänvisar till sitt eget budgetförslag fo r 2015 i sin helhet. 

Tekniska nämndens prognos fo r 201 4 visar på ett plus 2 600 tkr vilket bland annat beror på 
nytt elavtal och sänkta kostnader för skötsel av våra grönområden vi lket kommer att gälla 
även under 201 5. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 20 14-1 2-1 2 

~ll'(C)f) 
Pia Jönsson (S) 

l •• 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsu tskott§ 66 

Tekniska nämnden § 69 

Sammantrt:ldesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Attestförteckning för tekniska nämnden år 2015 
(d nr Tn 2014.149) 

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar stadsbyggnadschefen i ärendet 
om delegerat budgetansvar och attesträ tt i tekniska nämnden. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar s tadsbyggnadschefen ärendet 
om delegerat budgetansvar och a ttes trä tt i tekniska nämnden. 

Tekniska nämnden beslutar 
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att godkänna beslutsattestanter för tekniska nämndens verksamhetsområden år 
2015 i enlighet med före liggande förslag 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 67 

Tekniska nämnden§ 70 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

Sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2015 (d nr Tn 
2014.147) 

Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämndens arbetsutskott och 
tekniska nämnden år 2015 presenteras av stadsbyggnadschefen. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Vid tekniska nämndens sammanträde presenterar stadsbyggnadschefen förslag 
till sammanträdesdagar för tekniska nämnden och dess arbetsutskott för år 
2015. 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna sammanträdesdatum för år 2015 enligt lämnat förslag 

j Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott§ 68 

Tekniska nämnden § 71 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanträdesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

a) Nedskrivning av fodringar avseende brukningsavgifter i VA 

b) Nedskrivning av fodringar avseende avgifter i VA 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

~f 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämndens arbetsutskott § 69 

Tekniska nämnden§ 72 

Redovisning av meddelanden 

Sammantradesdatum 

2014-11-21 

2014-12-09 

25 (27) 

a) Bertil Franzen framför sitt tack för uppvaktning på 70-års dagen till tekniska 
nämnden 

b) Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014 

c) Yttrande i ansökan om tillstånd till mi ljöfarlig verksamhet för Hans 
Andersson P! as ti cs A B 

d) Avtals fram tagande av digi tal grävningsanmälan med Digi tal Fox AB 

e) Arkeologisk förundersökning 2014 i Mölleberga fornlämning nr 11 och 19, 
Mölleberga socken samt nr 8 och 40 i Nevishögs socken, Staffanstorps 
kommun 

f) Arkeologisk förundersökning 2014 i Mölleberga fornlämning nr 11 och 19, 
Mölleberga socken samt nr 8 och 40 i Nevishögs socken, Staffanstorps 
kommun 

g) Avtal om damm-/ våtmarksanläggning, Alberta 2:50. 

h) Överenskommelse med trafikverket om byggande av plankorsning vid järn
vägen med anledning av Vikhem III. 

i) Uppdragsbekräftelse med Tyrens AB gällande besiktning av Trädgårds
lunden etapp 5 och 6, Stora Uppåkt·a 12:110. 

j) Alnarpsströmmen är ombildad till Sydvästskånes grundvattenkommitte den 
23 maj 2014. 

k) Ks beslut § 140/14 - Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning. 

l) Ks beslut § 144/14 - Samarbetsavtal för vattenvårdsarbete i Höje å 
2015- 2021. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

?f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska nämnden forts§ 72 
Sammanträdesdatum 

2014-12-09 

m) Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll2014-11-21. 

n) Kf beslut§ 157/14 - Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017 och 
kommunalskatt 2015 för Staffanstorps kommun. 

26 (27) 

o) Ks beslut 136/14 - Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 
år 2014. 

p) Kf beslut§ 158/14 - Revidering av representationsreglemente för 
Staffanstorps kommun 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Tekniska nämnden § 73 

Övrigt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2014-12-09 

27 (27) 

Tekniska nämndens ordförande Berit Lagergren (M) tackar samtliga tj änstemän 
och politiker för den gångna mandatperioden. Samtliga önskas en God Jul och 
e tt Gott Nytt År. 

Tekniska nämndens andre vice ordförande Pia Jönsson (S) tackar samtliga 
tjänstemän och politiker för de fyra gångna åren. Samtliga önskas en God Jul 
och ett Gott Nytt År. 

~~~~~~~~~-------

Justerandens sign O~denssign 

.f? 


