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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-1 8 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
2015-09-18 
09:00 - 12:45 
Sammanträdesrum, Knästorp A 
§ 50 - § 67 

2015-09-28 
2015-10-20 
Rådhuset i Staffanstorp 

Ordfy:'j Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 
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J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 

tY 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§50 Godkännande av dagordning 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att godkänna dagordningen 

Beslutsgång 

4(22) 

DATUM: 201 5-09-1 8 

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

Ordf~g_ Justerandes signatur 

w 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 5(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-1 8 

§51 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att justeringen äger rum på Rådhuset i Staffansto rp fredagen 
den 25 september 2015 klockan 11.00 

Just~ natur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 6(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-18 

§52 Medborgarförslag om säkerhets- och trafik

förbättrande åtgärder på Västergatan och 

Blekingevägen i Staffanstorp 2015-TN-73 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekn iska nämnden 
besluta 

att det är befogat att sätta upp en gatunamnsskylt "Västerga tan " 

att en ny orienteringstavla inte sätts upp med motiveringen att Västergatan 
är en återvändsgata med en övergång till gång- och cykelväg, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 10 mars 201 5 inkommit ett 
medborgarförslag om säkerhets- och trafikförbä ttrande åtgä rder på 
Västerga tan och Blekingevägen. Kommunfullmä ktige beslutade den 11 maj 
2015 att tekniska nämnden ska besluta i föreliggande ärende. 

Yrkanden 

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

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

Bes lutsgå ng 

O rdfö randen konstatera r att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
att arbetsutsko ttet har beslutat i enlighet med detta . 

Bes lutsunde rla g 

Tjänsteskrivelse 
Ko mmunfullmäktiges beslut §52/1 5 
M ed borgarförs lag 

Ordförandens s~natur 

p ~ Just~ atur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(22) 

DATUM: 20 15-09-1 8 

§53 Medborgarförslag om toaletter i Balders hage 
2015-TN-15 

Ordföra~_dens-..s ignatur 

~ Q 

Arbetsutskottet beslutar föreslå t e kniska nämnden 
besluta 

att det på grund av investerings- och driftkostnad inte är motivera t att 
bygga offentlig toalett i Baldershage, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 4 september 2014 inkommit ett 
medborgarförslag att uppföra toaletter i Balders hage med motiveringen: 
"Vid evenemang utanför kontorstid, vilket det ofta är, så finns det inget 
ställe att gå till för de som behöver. (Kontorstid kan man alltid gå in på 
Rådhuset)." 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2014 a tt överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Tillgången till permanenta offentliga toaletter i Staffanstorp är i nuläget 
begränsad till några få platser som i fl era fall inte är tillgängliga helg- och 
kvällstid. Kostnaden för att införa en permanent offentlig toalett med en 
utformning som passar in i området är ca 1 500 000 kr inklusive 
grundläggning och anslutning till vatten- och avloppsnä tet. 

Yr kande n 

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

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

Bes lutsg å ng 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
att a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslut s unde r l ag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-09 
Kommunfullmäktiges beslut § 138/14 
Med borgarförslag 

-
Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 8(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-18 

§54 Medborgarförslag om plantering för ett skönare 

torg 2015-TN-74 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att ingen punktinsa ts genomförs i nuläget 

att tekniska enheten ska ta fram ett ges taltningsfö rslag för torget som helhet 
till kommande nämndsammanträde, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 26 februari 2015 inkommit ett med
borgarfö rslag om försköning av torget i Staffanstorp. Kommunfu llmäktige 
beslutade den 11 maj att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

O rdföra nden Pierre Lindberg (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2015-09-04 
Kommunfu llmäktiges beslut §5 1/15 
Medborgarförslag 

Ordför~L'.7-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(22) 

DATUM: 2015-09-18 

§55 Ombyggnad av PH Lings väg 2015-TN-68 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att ge tekniska enheten i uppdrag att fortsätta arbetet med projektering av 
parkering på PH Lings väg 

Ärendebeskrivning 

42 snedställda parkeringsfickor längs PH Lings vägs västra sida, mot 
Bråhögsbadet. Av dessa är 16 att räkna som nya då det i dagsläget är 
tillå tet att parkera längs gatan enligt gä llande lagstiftning. 

Yr kanden 

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

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

Bes lutsg å ng 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning 
Kalkyl daterad 2015-04-24 

Utdragsbestyrkande 

~~--

Just~ tur 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 10(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-18 

§56 Cykelväg längs väg 852 och väg 896 
2015-TN-91 

Arbetsutskottet b eslutar föreslå teknis ka nämnden 
besluta 

att föreslå Trafikverket besluta att se över vägplanen och komplettera 
denna så att intentionerna i "Avsiktsförklaring för förbättrade 
cykelförbindelser på stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund " da terad 
2013-06-04 tecknat mellan kommunerna, Regionen och Trafikverket följs 
och därmed må let att aktuellt stråk ska ha en hög standard, samt 

att hänsyn ska tas till de synpunkter som i övrigt framförts i yttrandet 
daterat 2015-09-08 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har till tekniska nämnden översänt samråd "Väg 852 Åkarp
Lund och väg 896" för yttrande. Trafikverket har upprättat 
samrådsunderlag för vägplan "Väg 852 Åkarp-Lund och väg 896 
Lommavägen vid Hjärup, cykelväg" och har nu skicka t ut detta på samråd . 
Samrådet gä ller det befintliga gång- och cykelstråket öster om Hjärup 
mellan Åkarp och Lund och ny gång- och cykelväg utmed Lommavägen i 
Hjärup. Väghå llare för befintligt gång- och cykelstråk är T rafikverket utom 
en sträcka på Bergströms väg som har enskild väghållare. Trafikverket är 
även väghållare på Lommavägen. 

Yrkanden 

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

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

Bes lut sgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag ti ll beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslut s u nderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-08 
Yttrande daterad 2015-09-08 
Samrådshandlingar 
Vägpla n förenk lad åtgä rdsvalsstudie 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (22) 

DATUM: 20 15-09-1 8 

§57 Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, 

Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, Staffanstorps 

kommun 2015-TN-76 

Ordf~ .. ran €! s signatur 
_/ /J :J/~ 

Ar betsutskott et beslutar föreslå te kn iska nämnden 
besluta 

att medel avsätts i tekniska nämndens budget så att erforderligt parkom
rådet i Hjärups park kan anläggas som samprojekt med anläggandet av 
dagvattendamm för Hjärup N03, samt 

att i övrigt inte ha något att erinra 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden översänt 
detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 för 
yttrande. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har ställt ut detaljplan för 
del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 för samråd. Planen 
avser bostadsbebyggelse med upp till cirka 150 friliggande hus, ked jehus, 
radhus och flerbostadshus. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett fö rslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes lutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-08 
Samrådshandlingar 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 12(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-09-18 

§58 Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 

m fl, Nordanå by 2015-TN-78 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att föreslå miljö och samhällsbyggnadsnämnden: 
före antagande av detaljplanen ska revider ing av dagvattenplan från 
2006-08-15 göras denna bör även innehå lla höjdsättning av fä rdigt 
golv 
avta l om mark för dagvattendamm utanför planområdet sydvästra 

del ska vara klar före detaljplanens antagande, 
kostnader utanför planområdet ska bekostas av projektet, samt 

att i övrigt inte ha något att erinra gä llande änd ring av detaljplan för del av 
Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by 

Äre nde bes krivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden översänt 
ändring av deta lj plan fö r del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by för 
yttrande. Syftet med planändringen är att möj liggöra en något högre 
exploatering, genom att tillå ta mindre tomtstorlekar och en högre nyttjan
degrad. 
Detaljpla nen för Nordanå 8:23 m fl antogs i februari 2007. I planbesk
rivningen, från 2007 anges att det ska vara kommunalt huvudmannaskap 
fö r vatten och spi llvatten. Dock anger exploateringsavta let att även 
kommunalt huvudmannaskap ska gä lla för dagvatten. Deta lj planen i övrigt 
anger att för samtliga andra anläggningar inom planområdet ska det vara 
anna t huvudmannaskap än Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

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

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

Bes lutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-12 
Samrådshandling 

Ordfs?~ Justerandes signatur 

if 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(22) 

DATUM: 2015-09-18 

§59 Information om ärende gällande dagvattenavgift 

2015-TN-72 

Tekniska nämndens arbetsutskott bes luta r 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

VA-ingenjör informerar om ärendet gä llande dagvattenavgift. 

Ordf~ gnatur 

~ 
Justerandes signatur 

d;Y 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 14(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-09-18 

§60 Information för konununernas planering av vatten 

och avlopp 2015-TN-93 

Tekniska nämndens arbetsuts kott bes l utar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

VA-ingenjör informerar om kommunernas planering av vatten och avlopp. 

J usterandes signatur 

~ 
OrdföraI?fi Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(22) 

DATUM: 2015-09-1 8 

§61 Detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park 
2015-TN-77 

Ordfö~anden i~n<) tur 

~ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå teknis ka nämnden 
bes luta 

att föreslå miljö och samhällsbyggnadsnämnden att i den fortsatta plan
läggningen och genomförandet av detaljplanen ska hänsyn tas till de syn
punkter som framförts i tekniska enhetens tjänsteskrivelse daterad 
2015-09-07 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden översänt 
detaljplan för del av Stanstorp 1 :6, Roos Park för yttrande. Syftet med 
planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och en vå rdcentral. Planen 
möjliggör även för kompletterande verksamhet som vårdboende och mindre 
och ej störande verksamheter som kan komplettera bostadsbebyggelse och 
vård verksamhet. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Be slut sunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-07 
Samrådshandlinga r 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 16(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-18 

§62 Utkast till samrådshandlingar för avfallsplan i 

Staffanstorps kommun 2015-TN-70 

Tekniska nämndens arbetsutskott b e slut ar 

att överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget beslutsförslag 

Ärendebeskrivning 

Denna avfa llsplan är resultatet av många aktörers gemensamma tanke
arbete kring framtidens avfa llshantering i vår kommun och i regionen. Vår 
kommun har tillsammans med Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner 
samarbetat för att komma överens om gemensamma inriktninga r för ut
veckling av regionens avfa llshantering. 

Yrkanden 

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

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

Be slutsgå ng 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill beslut och 
att arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta . 

Ordför~~-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 17(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-18 

§63 Informationshanteringsplan för handlingar inom 

allmän administrativ styr- och stödverksamhet 

samt ekonomiadministration nämnder 2015-TN-85 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
besluta 

att anta förslag på informationshanteringsplan för hand linga r inom allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration -
nämnder 

att samtidigt som förslag på informa tionshanteringsplan fö r hand linga r 
inom allmän administra tiv styr- o ch stödverksamhet samt 
ekonomiadministration - nämnder antas, upphäva samtliga tid igare 
informationshanetringsplaner (dokumentha nteringsplaneer ) som rör a llmän 
administra tiv styr- och stö dverksamhet samt ekonomiadm in istra tion 

Äre nde bes krivning 

Kommunstyrelsen har antagit en informationshanteringsplan i enlighet med 
Sta ffa nstorps kommuns arkivreglemente. En in fo rmationshante ri ngsplan fö r 
ha ndlinga r inom allmä n administrativ styr- och stödverksamhet samt 
eko nomiadmini stration för samtliga nä mnder har nu tagits fram som bygger 
på nämnda plan för kommunstyrelsen 
Syftet är att handlingar inom allmän administrativ styr- och stödverksamhet 
samt ekonomiadministration ska ha nteras på sa mma sätt inom alla 
verksamheter i kommunen oavsett nämnd eller styrelse . 
Informationsha nteringsplanen fungerar som styrdokument fö r fl ödet av 
allmänna handlinga r inom verksamheterna och ange r vilka ha ndlinga r som få r 
ga llras, när detta ska ske, vilka ha ndlinga r som ska bevaras för framtiden, 
rutiner och förvaringsplatser för handlinga rn a . På så sätt ger 
in fo rmationshanteringsplanen myndigheten nödvändig kontroll och överblick 
över sina allmänna handlinga r och samtidigt förbä ttras a llmä nhetens 
möjligheter t ill insyn och till eftersökning av in fo rmation hos myndigheten. 
Översyn av in fo rmationshanteringsplanen ska göras årl igen och revideras vid 
behov(§ 6 arkivlagen). Nä r denna plan antas upphör samtliga tidigare 
in for mationshanteringsplaner rörande handlingar inom allmä n adminis tra ti v 
styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration att gäl la. 

Yrkanden 

Ord fö ra nden Pierre Lindberg (M) yrka r a tt ar betsutskottet ska besluta 
enlig t ova n. 

Led amoten W erner Unger (S) yrkar bifa ll till o rdfö randes förs lag. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

- (Y 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09- 18 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 201 5-07-07 
Info rmationshanetringsplan 

Justerandes signatur 

~ 
Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-18 

§64 Delårsrapport för tekniska nämnden 2015 
2015-TN-94 

Arbetsutskottet beslutar föreslå teknis ka nämnden 
besluta 

att godkänna delårsrapport 2015 för tekniska nämnden skattefinansierad 
verksamhet, tekniska nämnden balansenhet renhållning samt tekniska 
nämnden balansenhet VA och överlämna delårsrapporten till 
kommunstyrelsen för vidare behandling 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar teknisk chef 
ärendet gä llande delårsrapport 2015. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2015 - skattefinansierad verksamhet 
Delårsrapport 2015 - balansenhet renhållning 
Delårsrapport 2 015 - ba lansenhet VA 

Ordl?d- Justerandes signatur 

w 
Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(22) 

DATUM: 2015-09-18 

§65 Budget 2016 för tekniska nämnden 2015-TN-86 

Ordff7,') ;gnatur 

/~ 

Ar b etsuts kottet beslutar föreslå tekniska nämnden 
b esluta 

att godkänna budget 2016 för tekniska nämnden ska ttefinansierad 
verksamhet, tekniska nämnden balansenhet renhållning samt tekniska 
nämnden balansenhet VA 

Ärende b es kr i v n i ng 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar teknisk chef 
ärendet gä llande budget 2016. 

Yrka nden 

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

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

Be s l ut s gå n g 

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

Beslu t s und e r l a g 

Budget 2016 - skattefinansierad verksamhet 
Budget 2016- balansenhet renhållning 
Budget 2016 - balansenhet VA 

Justerandes signatu r 

~ 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-1 8 

§66 Delegationsbeslut för tekniska nämnden 
2015-TN-57 

Arbetsutskottet besluta r f öreslå tekniska nämnden 
besluta 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut fö r perioden 
2015-06-01 - 2015-08-13 

Bes l utsunderlag 

Sammanställning av delegationsbeslut 

Justerandes signatur 

V 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-18 
Staffanstorps 

kommun 

§67 Redovisning av meddelande 2015-TN-20 

Arbetsutskottet beslutar föreslå t ekniska nämnden 
besluta 

att godkänna lämnad redovisning av meddelande för perioden 
2015-06-01 - 2015-09-01 

Beslutsunder lag 

Sammanställning av meddelande 

Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde Ordf (i,c;ig n atw 

?Y~ .. frY 


