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Anslag/Bevis 

2( 18) 

DATUM : 2015-06-1 6 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom ans lag. 

Beslutsorgan: 
Samman trä desda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Tekniska nämnden 
2015-06-16 
17:00 - 19:20 
Bjällerup A 
§44 - §58 

2015-06-24 
2015-07-16 
Rådhuset 

·------ - ---- --- ------------ -------------- ----- ---- -------- --- ---- ------ --- ----- ----------- --- ------------ ---- ---- ---

Ordförandens signatur 

~ ' ~-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tr 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 3(18) 
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Justerandes signatur 

~ 
Ordf~~ 

Utdragsbestyrkande 



Staffans torps 
kommun 

Tekniska nämnden 4(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-16 

§44 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Teknis ka nämnden besluta r 

att justeringen äger rum på Rådhuset i Staffanstorp tisdagen 
den 23 juni 2015 klockan 13:00 

Justerandes signatur 

rr Ordf~1- Utdragsbestyrkand e 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 5( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-1 6 

§45 Godkännande av föredragningslistan 

Teknis ka nämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med ordförandes ändringar enligt nedan 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att ärendet "Ärende gällande 
hastighetsdämpande å tgärder på Lagerlöfsväg" ska läggas till dagens fö re
dragningslista . 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Ordföran§?,P __ Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(18) 

DATUM: 20 15-06-1 6 

§46 Medborgarförslag om utegym i Hjärup 2015-TN-69 

Ordförandens signatur 

YJ_ 

Te kniska nämnden bes luta r 

att utrymmet som lämnats för ett framtida utomhusgym ska bibehållas 

att tekniska nämnden ska äska medel från kommunstyrelsen för att 
finansiera utomhusgymmet i samband med att övriga parkanläggningen 
anläggs , samt 

att därmed anse förslaget från kultur- och fritidsnämnden besva rat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2014 inkommit ett med
borgarförslag om utomhusgym i Hjärup. Kultur- och fritidsnämnden bes
lutade den 28 april att föreslå tekniska nämnden att anlägga ett utomhus
gym i Hjärups framtida rekreationspark. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrka r bifall ti ll ordförandes förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar a tt det endast föreligge r ett förslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §39/15 
Tj änsteskrivelse daterad 2015-05-26 
Kultur- och fritidsnämndens beslut§ 15/15 
M ed borgarförslag 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7( 18) 

DATU M: 2015-06-1 6 

§47 Information om avfallsplanen 2015-TN-70 

Te kn iska nä mnd e n besluta r 

att lägga informationen till handlingarna 

Yrkande n 

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

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

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Bes lutsunder l ag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §40/15 

Utdragsbestyrkande Ordföra~ natur 

;)/;!--



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 8(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-16 

§48 Ärende gällande hastighetsdämpande åtgärder på 

Lagerlöfsväg 

Tekniska n ämnd e n bes l utar 

att ge tekniska enheten i uppdrag att genomföra en trafikutredning för 
Lagerlöfs väg för att utreda behovet av eventuella hastighetsdämpande 
åtgärder 

Yr ka nden 

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

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

Beslut s gå ng 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut o ch 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes sign ur Utdragsbestyrka nde 

f}?-L___ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 9(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-16 

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

Tekniska nämnden beslutar 

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

att skyltarna vid befintliga hundrastgå rdar ska ses över, samt 

att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2015-05-08 som yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 17 november 20 14 inkommit en motion 
från Cecilia Cavallin (MP) om hundrastgårdar i Staffanstorp. 
Kommunstyrelsens a rbetsutskott besluta den 8 december 2014 att remittera 
motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Yrkanden 

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

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

Bes lut s g å ng 

Ordförande konstatera r att det endast förel igger ett förs lag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslut s under l a g 

Tekniska nämndens ordförandes delega tionsbeslut da terat 2015-05-29 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-0 8 
Motion 

Ordfö~; Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(18) 

DATUM : 20 15-06- 16 

§50 Ärende gällande dagvattenavgift 2015-TN-72 

Tekniska nämnden bes l utar 

Ordförandens signatur 

.W-

att inte förändra dagvattenavgiften för fastigheten för bostadsrättsförening 
Brf Norra Villan och inte frångå gä llande regler för dagvattenavgift, samt 

att därmed anse ärendet besvarat 

Ärendebeskrivning 

Bostadsrättsföreningen på Brågarpsvägen 35 bestå r av fyra hushåll och har 
en fastighetsyta på 7212 kvm. Dagvattentaxan för fas tigheten är i dagsläget 
12 000 kr/år vilket bostadsrättsföreningen menar är orimligt och beror på 
att förhållandet mella n fastighetens storlek och anta let hushåll är ovanligt 
stort och troligtvis unikt i kommunen. Föreningen betalar 3000 kr/år och 
hushåll. Villaägare (1-2 hushåll ) i kommunen beta lar en fast avgift på 1200 
kr/år och hushåll oavsett storlek. Bostadsrättsförening vill att även de ska få 
en avgift på 1200 kr/år och hushåll. 

Yrkande n 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrka r bifa ll ti ll ordförandes förslag. 

Bes lut s g å ng 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Bes lutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutsko tts beslut §41/15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-26 
Skrivelse 

Justeran~ Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 11 ( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-06-16 

§51 Förslag att Farinvägen övertas av kommunen för 

skötsel från Bostadsrätten Sockerbiten 1 
2014-TN-17 

Te kn i ska nämnde n bes l utar 

att å terremittera ärendet för att inhämta mer information 

Äre nd ebes krivn i ng 

Fö rslagslämnaren anser att Staffanstorps kommun ska ta över ansvaret och 
skötseln på vägen (ca 70 m) som går från Farinvägen och in mot parken då 
även BRF Brågarp 1 använder denna men inte är villiga att ta några 
kostnader. Dessutom anser förslagslämnaren att omgivningen uppfatta r 
vägen som a llmän. 

Yrka nde n 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrka r bifa ll ti ll ordförandes förs lag. 

Leda moten Bo Polsten (FP) yrkar bifall till ordförandes fö rslag. 

Beslutsgå ng 

Ordförande konstaterar a tt det endast föreligger ett förs lag t ill beslu t och 
finner att tekniska nämnden har besluta t i enlighet med detta. 

Beslu tsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslu t §42/1 5 
T jä nsteskrivelse, da terad 2015-05-26 
Skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

rr 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 12( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-16 

§52 Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl vid 

Bjällerupsvägen i Kyrkheddinge 2015-TN-62 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot detaljplanen 

Ärendebeskrivning 

Utställning 3 för detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl. Syftet med 
planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till kyrkbyn 
samt att skapa naturmark mellan byn och Höje å, som kan fungera som ett 
rekreationsstråk längs ån. Den gamla kyrkbyn Kyrkheddinge kompletteras 
med ny bostadsbebyggelse mot väster och öster. Bostäderna planeras som 
en relativt tät bebyggelse med gruppbyggda friliggande hus, parhus och 
radhus. 

Yr ka nden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall ti ll ordförandes förslag. 

Be slutsg å ng 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Bes lutsunder l a g 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §43/15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-25 
Utställningshandlingar 

Justerandes signatu r 

ty Ordfö§'~ Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kom mun 

Tekniska nämnden 13( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-1 6 

§53 Information om ombyggnad av PH Lings väg 
2015-TN-68 

Te kniska nämnde n b eslu ta r 

att lägga informationen till handlingarna 

Yr kanden 

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

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

Bes l utsgång 

Ordförande konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunde rlag 

T ekniska nämndens arbetsutskotts beslut §44/15 

Justerandes signatur Utd r agsbestyrka nd e 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(18} 

DATUM: 2015-06-16 

§54 Information om Konkurrensverkets utkast till 

beslut 2015-TN-71 

Ordfö?::andenssi natur 

·-;7 r: C/ 

Te knis ka nämnden beslutar 

att lägga informa tionen till handlingarna 

Yrkanden 

Ordfö randen Pierre Lindberg (M ) yrkar att nämnden ska besluta enligt 
ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrka r bifa ll till o rdfö randes förslag. 

Beslu tsg å ng 

Ordförande konstaterar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslu t §45/15 

Juster~ 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 15(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-06-16 

§55 Månadsuppföljning för tekniska nämnden 
2015-TN-19 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden, tekniska nämnden 
balansenheten VA och tekniska nämnden balansenhet renhållning 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sammanträde fö redrar teknisk chef ärendet om 
månadsuppföljning janua ri - april. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrka r att nämnden ska besluta enligt 
ovan. 

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

Beslutsgå ng 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslut s unde rlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §46/15 
Ekonomisk sammanställning 

Ordf~ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 16(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-06-1 6 

§56 Delegationsbeslut för tekniska nämnden 
2015-TN-57 

Tekniska nämnden beslut ar 

att godkänna redovisningen av delega tionsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sammanträde redovisar teknisk chef delegations
beslut tagna till 2015-05-29. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att nämnden ska besluta enligt 
o van. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till o rdförandes fö rslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Bes lut s unde rlag 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslut §47/15 
Sammanställning av delegationsbeslut 

Ordföran~a~ 

YC-7 -
Justerandes sign tur ,,. 

Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(18) 

DATUM: 2015-06-16 

§57 Redovisning av anmälningar 2015-TN-20 

Ordförandens signatur 

~_/ 

Te kniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §48/15 
Sammanställning av anmälningar 

Justerandes signat r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(18) 

DATUM: 2015-06-16 

§58 Övrigt 

Ordförandens signatur 

~ / 

Tekniska nämndens ordförande informerar om iPads till ledamöter och 
ersättare. 

Tekniska nämndens ordförande gratulerar Bo Polsten med anledning av 
bemärkelsedag som varit. 

Tekniska nämndens ordförande tackar för en trevlig första termin med 
nämnden och önskar alla en trevlig sommar. 

Ledamot Werner Unger tackar för en trevlig utbildningsdag. Werner Unger 
riktar ett tack för väl utfört arbete till tjänstemännen och önskar alla en 
trevlig sommar. 

Utdragsbestyrkande 


