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Tekniska nämndens arbetsutskott 2(22) l~ 
~--~--- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

Staffanstorps 
kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
2015-04-29 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

;]J j)_ 

09:00- 12:25 
Knästorp A 
§ 19 - § 36 

2015-05-11 
2015-06-02 
Rådhuset 

Bianca Mogren 

Justerandes sign ur 

' 
Utdragsbestyrkande 



s taftanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 3(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 
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Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 4(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§19 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp fredagen 
den 8 maj 2015 klockan 09:00. 

Ordf~;2: Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(22) 

DATUM: 2015-04-29 

§20 Godkännande av föredragnings1istan 

Ordföra~Kign ~r 
( t)-~ eJ c 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att godkänna dagordningen med ordförandes ändringar 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) föreslår att ärendet Tillägg och ändring 
av "Taxa med regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps 
kommun" ska läggas till dagordningen samt att punkten Övrigt ska läggas 
till dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 6(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§21 Medborgarförslag om att få tillbaka mattbom 
2015-TN-49 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att hänvisa förslagsställaren att kontakta fastighetsägaren för Aspvägen 10 i 
denna fråga samt, 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

I samband med att busshållplatsen vid Malmövägen anlades köpte 
kommunen mark från fastighetsägare för fastigheten Stanstorp 19:1. Då 
mattbommen var placerad på marken som köptes av kommunen erbjöd 
tekniska enheten Folksam att flytta mattbommen till annat läge. 
Fastighetsägaren var dock inte intresserad av att behålla mattbommen och 
därför togs den bort. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signa -ur 
l \ 

Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 

kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 7(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§22 Medborgarförslag om en centralt placerad 

hundrastgård i Staffanstorp 2015-TN-1 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att en hundrastgård vid Roos damm eller Roos leka inte är lämplig 

att ålägga tekniska enheten att utreda möjlig placering av ny hundrastgård i 
de västra delarna av Sta:ffanstorps tätort, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 5 november 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om en centralt placerad hundrastgård i Staffanstorp. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november att tekniska nämnden ska 
besluta i föreliggande ärende väckt genom medborgarförslag. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



l il --~---~>o"/ 
statfanstorps 

kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 8(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§23 Medborgarförslag om hundrastgård i Sockerbruks

parken 2015-TN-38 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att Sockerbruksparken inte är lämplig att anlägga hundrastgård i på grund 
av dess geografiska läge, den för kommunen speciella parkkaraktären och 
det planprogram som den är en del av 

att förslaget om att kommunen anlägger en hundrastgård som finansieras 
av brukarna inte är lämplig på fler ställen än Gullåkra där hundklubben 
redan är etablerad 

att ålägga tekniska enheten att utreda möjlig placering av ny hundrastgård i 
de västra delarna av Staffanstorps tätort, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 2 januari 2015 inkommit ett med
borgarförslag om en ny hundrastgård i anslutning till Sockerbruksparken i 
Staffanstorp. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari att tekniska 
nämnden ska besluta i föreliggande ärende väckt genom medborgarförslag. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(22) 

DATUM: 2015-04-29 

§24 Motion om hundrastgårdar i Staffanstorps kommun 
2015-TN-2 

Ordförandens signatur 
./') 

~~-

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att ålägga tekniska enheten att utreda möjlig placering av ny hundrastgård i 
de västra yttre delarna av Staffanstorps tätort men att inget behov av 
samma utredning föreligger i Hjärups tätort 

att de regler som är gällande för hundägarna är tillräckliga, men att 
skyltarna vid befintliga hundrastgårdar ska ses över 

att ansvarsfördelningen gällande hundrastgårdar är tillräckligt tydlig, samt 

att därmed överlämna beslutet till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 17 november 2014 inkommit en motion 
från Cecilia Ca vallin (MP) om hundrastgårdar i Staffanstorp. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november att remittera motionen till 
tekniska nämnden för yttrande. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 1 0(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§25 Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 

Grevie 2014-TN-6 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att upplysa motionären att kommunen inte är ansvarig för trafiksäkerheten 
inom Grevie då väghållaransvaret är enskilt och statligt 

att upplysa motionären om att bygglov prövas individuellt när en ansökan 
kommer in och att man i den processen låter berörda sakägare yttra sig, 
samt 

att därmed anse motionen besvarad 

Ärendebeskrivning 

Carina Dilton (S) har den 18 oktober 2013 inlämnat en motion om 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie. Kommunfullmäktige har den 3 
februari 2014 beslutat att överlämna motionen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur 

~_p 
u~-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(Y 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 11 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§26 Tillägg och ändring av "Taxa med regler för 

upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps 

kommun" 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att i "Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd för lösa 
reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ på allmän plats inom 
Staffanstorps kommun" tn § 71/13 ska riktlinjer för valaffischer och 
förtydligande av vad som avses med lösa reklamskyltar läggs till 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om tillägg till ändring av 
gällande taxa med regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps 
kommun, kf§ 39/10, enligt nedan 

Försla!i till tilläiig: 
En lös reklamskylt!gatupratare*: 1000 kr per kalenderår 
Ett tidningsställ": 5 00 kr per kalenderår 

* se "Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd för lösa 
reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ på allmän plats inom 
Staffanstorps kommun" 

Försla!i till ändring: 
Uteservering ska debiteras 100 kr per kvm och kalenderår. 

Taxorna ska från och med år 2016 omräknas med hänsyn till inträffade 
förändringar i KPI med basmånad oktober år 2010. 

att tillägg och ändring ska gälla från och med den 1 oktober 2015, samt 

att övriga taxor inte föreslås ändras 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2015-04-20 § 45115 att 
återremittera ärendet Tillägg och ändring av "Taxa med regler för 
upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun", till tekniska 
nämnden för kompletteringar enligt arbetsutskottets lämnade direktiv. 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 12(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ter 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(22) 

DATUM: 2015-04-29 

§27 Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, 

Spårområdet 2015-TN-47 

Ordförandens signatur 

~/! 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att yttrande daterat 2015-04-17 översänds till miljö- och samhällsbyggnads
nämnden 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut gransk
ningshandling för detaljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, Spårområdet på 
remiss. Tekniska nämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unge r ( S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(f 



statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 14(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§28 Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m fl, 

Pihlänqen, Staffanstorps kommun 2015-TN-46 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att detaljplanen ska kompletteras med utredning avseende ekonomi, drift, 
utformning och trafiksäkerhet för Gamla Lundavägen och Matarvägen 
samt 

att planen kompletteras med placering av lekplats 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bebyggelse vid 
Gamla Lundavägen, Pihls väg och Bergströms väg, öster om Hjärup, 
möjliggöra uppförandet av 150-200 nya bostäder. En blandning av 
bostadsformer, friliggande villor, radhus och kedjehus föreslås. Tekniska 
nämnden har getts tillfälle att yttra sig över detaljplanen. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



iiJ 
~----·/ 

Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 15(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§29 Upphandling gällande ombyggnad av korsningen 

Vikhemsvägen, Kronaslättsvägen 2015-TN-56 

Ordföra~gnatur 

~. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att upphandla en utförandeentreprenad enligt AB04 för ny och ombyggnad 
av korsningen Vikhemsvägen/Kronoslättsvägen, infart till Vikhem samt VA
anläggningar för Vikhem samt, 

att trafiksäkerhetsåtgärd vid cykelöverfart och omasfaltering av del av 
Kronaslättsvägen tas med som option i upphandlingen 

Ärendebeskrivning 

I tekniska nämndens investeringsbudget finns ett projekt för ombyggnad av 
korsningen Kronoslättsvägen!Vikhemsvägen. Inom Vikhemsområdet pågår 
utbyggnad för ett nytt bostadsområde där det bedöms bli 550 bostäder. 
Ombyggnaden av korsningen, infart samt VA m.m har detaljprojekterats 
och förfrågningsunderlag har upprättas för upphandling av en 
utförandeentreprenad enligt AB04 som ett samprojekt mellan tekniska och 
exploatering. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ter 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(22) 

DATUM: 2015-04-29 

§30 Info~ation om Hjärups park 

Ordförandens signatur 

?J(. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 17(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§31 Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och 

förnyelse 2015-TN-48 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att uppdra åt tekniska avdelningen att ta fram förslag på nyckeltal för att ge 
nämnden ett underlag att bedöma kvaliteten hos sin va-verksamhet 

att uppdra åt tekniska avdelningen att ta fram förslag på hur den 
långsiktiga underhållsplanen kan dokumenteras 

att investeringsplanen redovisas för nämnden årligen vid framtagande av 
kommande års investeringsbudget 

att därmed anse revisionsrapporten besvarad 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Staffanstorps kommun har 
PwC genomfört en uppdatering av en granskning av tekniska nämndens 
planering och uppföljning av underhåll och förnyelse av ledningsnätet för 
vatten och avlopp. Granskningen genomfördes år 2012 och uppdatering år 
2014. Granskningen belyser hur situationen ser ut 2014 jämfört med år 
2012. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(22) 

DATUM: 2015-04-29 

§32 Uppföljning investeringsbudget 2015 2015-TN-58 

Ordför~signatur 

:f:7l-. 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

if 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§33 Månadsuppföljning för tekniska nämnden 
2015-TN-19 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(22) 

DATUM: 2015-04-29 

§34 Delegationsbeslut för tekniska nämnden 
2015-TN-57 

Ordföran~qatur 

Ycf!-

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga information en till handlingarna 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signa r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 21 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-29 

§35 Redovisning av anmälningar 2015-TN-20 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

lf 



Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
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DATUM: 2015-04-29 

§36 ÖVrigt 

Ordförandens signatur 

J~ 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde informerade teknisk 
chef om möte som hölls med ABMA:s VD den ..... 

Uppdrag gavs till teknisk chef att ta fram en policy för Staffanstorps 
kommun gällande inhägnad av dammar och vattendrag i kommunen. 

Utdragsbestyrkande 


