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Justera~r Utdragsbestyrkande 

1 (17) 



Tekniska nämnden 2(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-17 
S ta f f anstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u t so rga n: 
Sammanträdesdatum: 

Tekniska nämnden 
2015-03-17 
18:00-20:25 
Bjällerup B 

Samman trä destid: 
Plats: 
Paragrafer: § 11 - § 24 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordföra,;z Justera ndes sig tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 3( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03-17 

Innehållsförteckning 

§ 11 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§ 12 Godkännande av föredragningslistan ............. ... .......................................... 5 
§ 13 Medborgarförslag om att pengar avsätts för att påbörja Hagalidsparken .... 6 
§ 14 Medborgarförslag om fotbollsmål bakom Nevisborg .................................. 7 
§ 15 Information gä llande Staffanstorps kommuns lekplatser ............................. 8 
§16 Medborgarförslag om borttagning av parkeringsplats ...................... .... ...... . 9 
§ 17 Motion om att å terinföra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun .... l O 
§18 Taxa med regler för upplå telse av offentligplats i Staffanstorps kommun.ll 
§ 19 Driftsupphandling av gata- och VA .................................... .. ...... .... .... ....... 12 
§20 Ändring av delegationsordningen för tekniska nämnden ........................... 13 
§21 Bokslut2014 ... .......................................... ........................ ........ .... ... ........ 14 
§22 Månadsuppföljning januari- februari .............................. .... .. ...... .... ...... .. . 15 
§23 Redovisning av anmälningar ...................... .......................... .. ...... .. ........... 16 
§24 Övrigt ................ ............................................... .... .. .................................. 17 

Ordförandens signa tur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

P J-



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 4( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-17 

§11 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Tekniska nämnden beslutar 

att justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen 
den 19 mars 2015 klockan 08.30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

if 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(17} 

DATUM: 2015-03-17 

§12 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

jJ_-1 

Te knis ka nämnden beslut ar 

att godkänna dagordningen 

Besluts gång 

Ordföranden Pierre Lindberg (M ) konstaterar att det endas t föreligger ett 
försl ag till bes lut och finner att tekniska nämnden ha r beslutat i enlighet 
m ed detta. 

Utdragsbestyrka n de 



stalfanstorps 
kommt m 

Tekniska nämnden 6(1 7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-03-1 7 

§13 Medborgarförslag om att pengar avsätts för att 

påbörja Hagalidsparken, 2015-TN-12 

Teknis ka nämnden besl utar 

att de medel som finns avsa tta för förstudie av H agalid rek rea tionspark 
2015 är tillräck liga, 

att genomförandetiden medger a tt a rbetet ännu inte påbörja ts samt 

att dä rmed anse medborgarförs laget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige §167/14 2014-11-17 har till tekniska nämnden 
201 4-12-02 lä mnat över, medborga rförslag om att avsä tta pengar för att 
på bö rj a H aga lidparken, för beredning och beslut. 

Förslag till sva r är utarbe ta t av parkingenjö r 2015-02-16. Parkingenjö r 
föredrar ärendet. 

Yr kanden 

Ordfö randen Pierre Lindberg (M) yrkar a tt tekniska nämnelen ska bes lu ta 
enligt ovan. 

Leda moten Werner Unger (S) yrkar bifa ll ti ll ordförandes fö rslag. 

Beslutsgång 

O rdföra nden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
att tekniska nä m n den bes l u ta t i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 

Tekniska nämndens a rbetsutsk otts beslu t §3/15 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-16 
Medbo rgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 167/1 4 

Ordför~/ Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 7(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03- 17 

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

Te kniska nämnden beslutar 

att tillgången på fo tbo llsmå l samt grönytor där spontanidrott så som 
bollspel kan utövas är tillräckligt i området angivet i medborgarförslaget, 

att uppdra åt tekniska chefen att i sama rbete med övriga berö rda nämnder 
inventera och utarbeta en stra tegi för spontanidro ttsplatser i Staffansto rps 
kommun samt, 

att därmed anse medborga rförslaget besvarat 

Ärende beskr ivning 

Kommunfullmäktige § 149/14 2014-10-13 har till tekniska nämnden 
2014-11 -03 lämnat över , medborga rförslag om fotbollsmål bakom 
Nevisborg 21, för beredning och beslut. 

Förslag till svar är utarbetat av parkingenjör 2015-02-02 . Pa rkingen jör 
fö redrar ärendet. 

Yr ka nden 

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

Ledamoten W erner Unger (S) yrkar bifa ll till o rd fö randens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
att tekniska nä mnden har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T ekniska nämndens a rbetsutskotts beslut §4/15 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-02 
M edborgarfö rslag 
Kommu nfu llmäktiges beslut §149/14 

Ordför?l Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 8( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-17 

§15 Information gällande Staffanstorps kommuns 

lekplatser, 2015-TN-14 

Te kni s ka nämnden besluta r 

att informa tionen ska läggas till handlinga rna 

Äre ndebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sa mmanträ de fö red rar park ingenjö r info rmation 
gä ll ande Sta ffansto rps ko mmuns lekpla tser. 

Yrkanden 

Ordfö randen Pierre Lindberg (M) yrka r a tt tekniska nämnden ska bes luta 
enligt ovan. 

Leda mo ten W erner Unger (S ) yrka r bifa ll till o rdfö randens fö rslag. 

Beslutsgång 

Ordfö ra nden konsta te ra r a tt det endas t föreligger ett fö rslag till beslut och 
a tt tekniska nämnden har beslu tat i enlighet med detta. 

Ordföra~L U t d r agsbestyrka n de Justerandes signatur 

(f 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(17) 

DATUM: 2015-03-1 7 

§16 Medborgarförslag om borttagning av parkerings 

plats, 2015-TN-16 

Ordförand ens signatur 

?c/-

Te kniska nämnden beslutar 

att parkeringsplatsen vid övergångsstället inte ska tas bort, 

att en eventuell flytt av övergångsstä llet utreds i samband med p lanering av 
nya parkeringspla tse r vid PH Lings väg samt, 

att dä rmed anse medborga rförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige §168/14, 2014-11 -17 har till tekn iska nämnden 
2014-12-02 lämnat över, medborgarförslag om borttagn ing av 
pa rkeringsplats, för beredn ing och bes lut. 

Förslag till sva r ä r utarbetat av tra fik- och exp loa teringsingenjö r 
20 15-02-03 . Trafik- och exploa terings ingenjör fö redra r ärendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar a tt tekn iska nämnden ska bes luta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Unger (S) yrka r bifa ll till ordförandens förslag. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstate ra r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
a t t tekn i ska nämnden ha r bes! u ta t i enlighet med detta. 

Beslut s underlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslu t §6/15 
T jänsteskrivelse daterad 2015-02-03 
Medborgarförslag 
Ko mmunfullmä ktiges beslut § 168/14 

Justerandes signa tur Utd ragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 1 0(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-17 

§17 Motion om att återinföra skyddade trottoarer i 

Staffanstorps kommun, 2015-TN-18 

Tekni s ka nämnden beslutar 

att lämna yttrandet daterat 2015-02-03 till kommunsty relsen 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott §2 12/14, 2014-11 -24 har till tekniska 
nämnden 2014-12-02 lämnat över, motion om att återinföra skyddade 
trottoarer i Staffanstorps kommun, för yttrande. 

Förslag till yttrande är utarbetat av trafik- och exploateringsingenjör 
2015-02-03. Trafik- och exploateringsingenjör fö redrar ärendet. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligge r ett förslag t ill beslut och 
att tekn iska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderl ag 

Tekniska nämnelens arbetsutskotts beslu t §7/15 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-02-03 
Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslu t §212/14 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

if 



S ta ff anstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (17) 

DATUM : 2015-03- 17 

§18 Taxa med regler för upplåtelse av offentlig 

plats i Staffanstorps kommun, 2015-TN- 17 

Ordförandens signatur 

]/L 

Teknis ka nämnden beslutar 

att "Riktlinjer för hantering av ansök an om tillstånd för lösa reklamskyltar) 
fasta reklamskyltar och tidningsstä ll på allmän plats inom Staffanstorps 
kommun" TN §71113 ska revideras med riktlinjer fö r va laffischer och 
fö rtydligande av vad som avses med lösa rekla mskylta r) 

att det inte är aktuellt att revidera gä llande taxa med regler fö r upplåtelse 
av o ffentlig pla ts i Sta ffanstorps kommun) KF §39/1 O då denna nyligen har 
reviderats sa m t ) 

att fö reslå för ko mmunfullmäktige a tt beslu ra om tillägg t ill och ändring av 
gä llande taxa med regler för upplåtelse av offentl ig pla ts i Staffanstorps 
ko mmun) KF §39/1 O enligt fö rslag ovan. 

Ärendebeskrivning 

Ko mmunstyrelsen § 166114) 2014-1 2-01 har till tekniska nämnden 
2 01 4-12-08 å terremittera t ärendet om "T axa med regler fö r upplå telse av 
offentlig plats i Staffansto rps kommun" för rev idering. 

Förslag till revidering är utarbetat av trafik- och exploateringsingenjör och 
fä ltingenjör 2015 -02-03. Trafik- och exploa teringsingenj ör föredrar 
ä rendet. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M ) yrka r a tt te kni ska nämnden ska besluta 
en ligt ovan. 

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

Beslutsgång 

O rdföra nden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till bes lut och 
att tekniska nämnden ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T ekniska nämnden arbetsutsko tts beslut § 8115 
Yttrande da tera t 2015-02-03 
Kommunstyrelsens beslut § 166/14 

Justerandes signatur r;y- Utd ragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(17) 

DATUM: 2015-03-17 

§19 Driftsupphandling av gata- och VA, 2015-TN- 33 

Ordför a~~ 

Tekni ska nämnden beslutar 

att anta förelagt upphand lingsunderl ag 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sa mmanträde föredrar teknisk chef och pro jek t
ledare ä rendet om driftsupphandling av ga ta- och VA. 

Yrkanden 

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

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

Besl ut sgå ng 

Ordföranden konstatera r a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
a tt tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T ekniska nämndens arbetsutskotts beslut §15115 
Underlagshandlinga r daterade 2015-02-27 

Just~natur Utdragsbestyrkande 



starfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 13(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-17 

§20 Ändring av delegationsordningen för tekniska 

nämnden, 2015-TN-34 

Tekn i s ka nämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till ny delegationsordning fö r tekniska 
nämnden 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar tf stadsbyggnadschef ä rendet 
gä llande ändring av delega tio nsordning för tekniska nämnden . 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden ska beslu ta 
enligt ovan. 

Led a mo ten W erner Unger (S) yrka r bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstatera r a tt det endast fö religge r ett fö rslag till beslut och 
a tt tekni ska nämnden ha r besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T ekniska nämndens a rbetsutskotts beslut §9/15 
Förslag på n y delega tio nsordn ing 

Ordföj';_ Justerandes signatur r;r Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 14( 17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-03- 17 

§ 21 Bokslut 2014, 2015-TN-11 

Te kn i ska n ä mnden beslutar 

att godkänna årsred ovisningen för tekniska nämnden, tekn iska nämnden 
balansenhet VA och tekniska nämnden balansenhet ren hå tin ing samt, 

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare behandling 

Ärendebeskrivn ing 

Vid tekn iska nämndens sammanträde redogör tf stadsbyggnadschef i 
ä rendet om bokslu t 2014. 

Yrkande n 

Ordfö randen Pier re Lindberg (M) yrkar a tt tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifa ll till o rd fö randens fö rslag . 

Bes l utsgång 

O rdfö randen konstate ra r att det endast föreligge r ett förslag till beslut och 
att tekniska nämnden har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts bes lut §9/15 
Årsredovisn ing 2014 

Jus~tur Ut d r agsbestyrka nde 



stalfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 15(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-17 

§ 22 Månadsuppföljning januari - februari,2015-TN-19 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna m ånadsuppföljningen för tekniska nämnden, tekn iska 
nämnden bala nsenhet VA och tekniska nämnden balansenhet renhå lln ing 

Ärendebeskr i vning 

Vid tekniska nämndens sa mmanträ de föred rar tf stadsbyggnadschef ärendet 
om må naelsuppfö ljning ja nua ri - februar i. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Beslutsgång 

Ordfö randen ko nstate rar att det endast fö religger ett fö rslag t ill beslut och 
a tt tekniska nämnelen ha r bes luta t i enlighet m ed detta. 

Beslutsunderlag 

T ekniska nä mnelens a rbetsutskotts bes lut §18/15 
M ånadsuppföljning 

Ut d r agsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(17) 

DATUM: 2015-03- 17 

§ 23 Redovi sning av anmälni ngar , 2015 - TN- 20 

Ordförandens signatur 

j/eL_ 

Tekniska n ä mnden beslutar 

a tt in formationen ska läggas ti ll hand linga rna 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lind berg (M) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enl igt ovan. 

Ledamoten Werne r Unger (S) yrkar b ifa ll till o rd förandens förs lag. 

Beslut sgång 

Ordföra nden konstatera r att det endast fö religger ett fö rslag till bes lu t och 
att tekniska nämnden ha r bes lu ta t i en lighet med detta. 

Beslutsunder l ag 

T ekn iska nämndens a rbetsutskotts beslu t §11/15 
Sammanstä llning av anmä ln inga r da terad 2015-03-09 

Utdragsbestyrkande 



stalfa nstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(1 7) 

DATUM: 2015-03-17 

§24 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Ordförande Pierre Lindberg (M) informerar om p lanerna in för de 
kommande utbildningstillfällena för tekniska nämnden under vå ren 2015. 

Ledamoten Agneta Nilsson (S) ställer frågan om det finns möjlighet att i 
fortsättningen få utskickat sammanstä llning av p ågående projektlistan för 
tekniska nämnden, inför nämndssammanträdena. 

Utdragsbestyrkande 


