
Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträ d e 

Sarnrnanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 

2015-02-13 
09:00- 11 :10 
Sammanträdesrum, Knästorp A 
§ l - § 12 

Pierre Lindberg (M) 
Werner Unger (S) 
Anders Olsson (C) 

Ingalill Hellberg, tf. stadsbyggnadschef 
Karl Andersson , parkingenjör 
Lisa Call reus, trafik- och exploateringsingenjör 
Bianca Mogren, nämndsekreterare 

Werner Unger (S) 

l ( 15) 

Justering: Tisdagen den 24 februari klockan 15.00 på Rådhuset 

Underskrifter: 

Ordförand~s signatur 

<~~:::::-""--
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 2( 15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har t illkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid : 
Pla ts: 
Pa ragrafer: 

Anslag sä tts upp: 
Anslag tas ner: 
Pro tokollet fö rvaras 

Underskrifter: 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
2015-02-13 
09:00 
Knästo rp A 
§ 1 - § 12 

2015-02-25 
2015-03-19 
Rådhuset 

Ordföra~--- ur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 3(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

Innehå llsförteckni ng 

§l Fastställande av tid och plats för justering av protokollet .. ... .. ... .. ...... .. ... ..... 4 
§2 Godkännande av föredragningslistan .. .. .. .......... ................................ .. ........ 5 
§3 Medborgarförslag om att pengar avsätts för att påbörja Haga lidsparken .... 6 
§4 M edborgarförslag om fotbollsmål bakom Nevisborg .............. .. ...... .. .......... 7 
§5 Information gä llande Staffanstorps kommuns lekplatser ............................. 8 
§6 Meborgarförslag om borttagning av parkeringsplats .. ................ ...... ........... 9 
§ 7 Motion om att å terinföra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun .. .. l O 
§ 8 Taxa med regler för upp lå telse av o ffentlig plats i Staffanstorps ko mmun. 11 
§9 Bokslut 2015 ...... .... ...... ... ... ... ...... ...... ..... .. .. .... .......... .. ... ..... ..... ........ ... ... ... 12 
§lO M ånadsuppföljning januari- februari .... .... .......... .... ............ ...... .. .. ........... 13 
§l l Redovisning av anmälningar ............................................ .. .. .. .................. . 14 
§ 12 Övrigt ..................................................................... ... .. ... .. ... .. ..... ....... .... ... 15 

Ord:p;z_ Justerandes signatur 

fr 
Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§l Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Te kn i ska nämnd e ns arbetsutsko t t beslutar 

att justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 24 
februari 2015 klockan 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att godkänna dagordningen 

Beslutsgång 

5(15) 

DATUM: 2015-02-13 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) konstaterar att det endast föreligger ett 
förslag till beslut och finner att tekniska nämndens arbetsutskott har 
besluta t i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 6(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§3 Medborgarförslag om att pengar avsätts för att 

påbörja Hagalidsparken 2015-TN-12 

Ar betsut s kottet beslutar fö r eslå r t e kn is ka nämnden 
besluta 

att de medel som finns avsa tta för fö rstudie av Hagalid rekreationspark 
2015 är tillräckliga, 

att genomförandetiden medger att a rbetet ännu inte påbörja ts samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvara t 

Äre ndebes krivni n g 

Kommunfullmäktige§ 167/14 2014-11-1 7 har till tekniska nämnden 
2014-12-02 lämnat över, medborgarförslag om att avsä tta pengar för att 
påbörja Hagalidparken, för beredning och beslut. 

Förslag till svar är utarbeta t av parkingenjör 2015-02-02 . Parkingenjör 
föredrar ä rendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att ar betsutskottet ska bes luta 
en ligt ovan. 

Led amoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förs lag. 

Bes l u t s g å ng 

Ordföranden konstatera r a tt det endast före ligger ett förslag till beslut och 
a tt arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Ordfö72- Juste'ii'tur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 7(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§4 Medborgarförslag om fotbollsmål bakom Nevisborg 
2015-TN-13 

Arbetsuts kottet bes l u tar föreslå tekn i ska nämnden 
besluta 

att tillgången på fo tbollsmål samt grönytor där spontanidrott så som 
bo llspel kan utövas är t illräckligt i området angivet i medborgarförslaget 
samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivn ing 

Kommunfu llmäktige § 149/14 2014-10-13 har ti ll tekn iska nämnden 
2014-11-03 lämnat över, medborgarförslag om fotbo ll små l bakom 
Nevisborg 21, fö r beredning och beslut. 

Förslag ti ll svar är utarbetat av parkingenjör 2015-02-02. Parkingenjör 
föred ra r ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar a tt a rbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifa ll ti ll ordfö randens förslag. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
a tt a rbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta . 

Ordför?'J- Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 8(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§5 Information gällande Staffanstorps kommuns 

lekplatser 2015-TN-14 

\ 

Arbetsutskottet beslutar 

att informationen ska läggas till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar parkingenjö r information 
gä llande Staffanstorps kommuns lekpla tser. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg {M) yrkar a tt a rbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger {S) yrkar bifa ll till ordförandens fö rslag. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till bes lut och 
att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 9(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§6 Medborgarförslag om borttagning av parkerings 

plats 2015-TN-16 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att parkeringsplatsen vid övergångsstä llet inte ska tas bort, 

att en eventuell flytt av övergångsstä llet utreds i samband med planering av 
nya parkeringsp latser vid PH Lings väg samt, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebes kr ivning 

Kommunfullmäktige § 168114,201 4-11-17 har till tekniska nämnden 
2014-1 2-02 lämnat över, medborgarfö rslag om borttagn ing av 
parkeringsplats, för beredning och beslut. 

Förslag till svar är utarbeta t av trafik- och exploateringsingenjör 
20 15-02-03. Trafik- och exploateringsingenjör föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrka r att arbetsutskottet ska bes luta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifa ll till ordförandens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förs lag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

f?JL-



stalfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 1 0(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§7 Motion om att återinföra skyddade trottoarer i 

Staffanstorps kommun 2015-TN-18 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att lämna ovans tående yttrande ti ll ko mmunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Ko mmunstyrelsens a rbetsutskott § 212/14, 2014-11-24 ha r till tekniska 
nämnden 20 14-12-02 lämnat över, motion om att å terinföra skyddade 
trottoarer i Staffanstorps kommun, för yttrande. 

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och exploaterings ingenjör 
2015-02-03. Trafik- och exploaterings ingenjör fö red rar ä rendet . 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrka r att arbetsutskottet ska besluta 
enl igt ovan. 

Ledamo ten Werner Unger (S) yrka r bifall till ordförandens förs lag. 

Bes lutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



stal fanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 11(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§8 Taxa med regler för upplåtelse av offentlig 

plats i Staffanstorps kommun 2015-TN-17 

Arbetsut s kottet bes luta r föreslå tekniska nämnd en 
besluta 

att " Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd för lösa rekla msky ltar, 
fasta reklamskylta r och tidningsstä ll på a llmän plats inom Staffanstorps 
kommun" TN § 71/13 ska revideras med riktlinjer för valaffischer och 
förtyd ligande av vad som avses med lösa reklamskyltar, 

att det inte är aktuellt att revidera gä llande taxa med regler fö r upplåtelse 
av offentlig pla ts i Sraffanstorps kommun, kf § 39110 då denna nyligen har 
reviderats samt, 

att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om t illägg ti ll och ändring av 
gällande taxa med regler för upp låtelse av offentlig plats i Staffanstorps 
kommun, kf§ 39/10 en ligt förslag ovan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen § 166/14, 2014-12-01 har till tekniska nämnden 
2014-12-08 å terremitterat ärendet om "Taxa med regler för upplåte lse av 
offen tlig pla ts i Staffa nstorps kommun" för revidering. 

Förslag till rev idering är utarbetat av trafik- och exploateringsingenjör och 
fä ltingenjör 2015-02-03. Trafik- och exploaterings ingenjö r föredra r 
ä rendet. 

Yr ka nden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Unger (S) yrka r bifa ll ti ll o rdförandens förs lag. 

Beslu tsgång 

O rdfö randen konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
a tt a rbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Ordförandens signatur J"(jJ7"•tur Utdragsbestyrkande 

?d-



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 12(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§9 Bokslut 2015 2015-TN-11 

Arbetsutskottet beslutar 

att lämna över ärendet ti ll tekniska nämnden utan ege t bes luts fö rslag 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Unger (S) yrkar bifa ll till ordfö randens fö rslag. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag til l beslut och 
att arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta . 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(15) 

DATUM: 2015-02-13 

§10 Månadsuppföljning januari - februari 2015-TN-19 

Ordförandens signatur 

Arbetsuts kottet beslutar 

att lä mna över ärendet till tekniska nä mnden utan eget beslutsfö rslag 

Yrkande n 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar a tt arbetsutsko ttet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S ) yrka r bifa ll till o rdfö randens fö rslag. 

Beslutsgån g 

O rdfö randen konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
a tt a rbetsutsko ttet har besluta t i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 

i? et--
Juw gnatur 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 14( 15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-13 

§11 Redovisning av anmälningar 2015-TN-20 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Yrkanden 

O rdfö randen Pier re Lindberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifa ll till ordförandens förslag. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslu t och 
a tt arbetsutskottet ha r bes lutat i enlighet med detta . 

Ordföra237L_ Jus? ignatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(15) 

DATUM: 2015-02-1 3 

§12 Övrigt 

Ordfö~ 

Arb etsutskottet b es l uta r 

att lägga info rmationen till handlinga rna 

Ärendebeskrivning 

Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterades att ett extra a rbetsu tsko tt 
kommer att hå ll as den lO mars 201 5 och att tekniska nämndens 
sa mmanträde ska fl yttas till den 17 ma rs 2015. 

Yr ka nden 

O rdföranden Pierre Lindberg (M ) yrka r att arbetsu tsko ttet ska bes luta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Unger (S ) yrka r bifa ll till ordfö randens fö rslag. 

Beslutsgå n g 

O rdföranden konsta terar a tt det endast fö religger ett förslag till beslut och 
a tt arbetsutskottet ha r beslu ta t i enlighet med detta . 

Utdragsbestyrkande 


