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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
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Plats: 
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Övriga deltagare: 

J usterande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-10-07 
Klockan 18.00- 19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 81 - § 95 

Eric Tabich (M) ordförande 
Carina Dilton (S) Björn Larsson (C) 
Björn Stigborg (S) Maria Leijman (M) 
Renee Stigborg (S) Eric Hamilton (M) 
Mats- Åke Westeson (SD) Isabella Månsson (M) 
Kent Lindelöf (MP) Mats Flankör (FP) 

Rune Lindahl (M) Fredrik Olson (S) 
Jurgis Porutis (M) Olle Althin (SPI) 
Tord Gunnarsson (KD) Ulla Winrup (SD) 
Pontus Borgstrand, Statsbyggnadschef 
Katarina Jeraeus, planarkitekt § § 81-87 
Louise Lagesson, nämndsekreterare/ registrator 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 

Carina Dilton (S) 
Rådhuset, måndagen den 12 oktober 201 5 kl 11 :30 

WfduiiiJ · 
SekreterareJEva Palmqvist 

Ordfö~ ric T abich (M) 

~~~~~ 
Justerande Carina Dilton (S) ' 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

o/ 

1 (21) 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2(21 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-10-07 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2015-10-07 
18:00- 19:00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 81 - § 95 

2015-10-13 
2015-11-04 
Rådhuset 

Justerandes signatur 

l~ ) 

Utdragsbestyrkande 

CP/ 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-10-07 

lnnehål lsförteckning 

§81 Godkännande av dagordning ....... ... ........ ....... .... .. .... ..... ..... ... .... ........... ....... 4 
§82 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet .... ......... ....... .... .... 5 
§83 Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:6 m fl - Södra Stanstad .. ........ . 6 
§84 Förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen (Dnr 

POOl0/2014) ........... ... .. ......... ............ .... ....... ... .. .. ............... ....... ........ ..... ... .. 8 
§85 Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:177 m fl, Anneroskolan (Dnr 

P0005/2012) .... .. ............ ..... ... ........ ... .. .. ..... ......... .. .. ........... .... .. .. ......... .. ... . 10 
§86 Detaljplan för Borggård 1:396 m.fl. Borggårdsskolan (Dnr P0004/2012) .. 11 
§87 Ändring av vägnamn; Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn .... ....... ....... ...... ... 12 
§88 Internbudget 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden .. .. .... ........ .. . 13 
§89 Intern kontroll 2016 .............. ............... ...... ........ .... .. ... .. ....... .. ..... ....... .. .. .. 15 
§90 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - trafikärenden .. ..... ....... .... .. .... ... .. 16 
§91 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - miljöärenden ... ......... ...... .. .......... 17 
§92 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - byggärenden .. .... .. .... ........... ...... . 18 
§93 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - lantmäteri .. ... ... .. .. ...... ........... .. ... 19 
§94 Redovisning av meddelanden 2015 ....................................... .. ........ .. .. .. .... 20 
§95 Övrigt .... ... .... ... ....... .. ... ....... ..... ........ .................. .... ... ........ ..... ....... ... ..... .... 21 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

i:_ T er 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 4(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 
Staffanstorps 

kommun 

§81 Godkännande av dagordning 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

o/ 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(2 1) 

DATUM: 2015-10-07 

§82 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

t f 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ordföranden tillsammans med Carina Di lton (S) justerar protokollet 
måndagen den 12 oktober 2015 klockan 11 :30 på Rådhuset i Staffanstorp. 

Justerandes signatur 

, ~I) 

( < u ) 
Utdragsbestyrka nde 

o/7 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 6(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

§83 Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1 :6 m fl - Södra 

Stan stad 
2015-MOS-35 

Miljö- och samhäl lsbyggnadsnämnden beslutar 

att revidera uppdrag gällande förslag dll deta ljplan för del av Stans torp 1 :6, 
Gamla busstationen (MOS § 57, 2012-06-13), samt 
att ändra uppdragets namn till Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 
1 :6 m.fl, Södra Stanstad. 

Ärendebeskrivning 

Tidigare beslut: 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att. upprätta förslag till detaljplan för del av 
Stanstorp 1:6 - Gamla busstationen, i enlighet med 5 kap. plan- och 
bygglagen. 

Uppdraget ovan omfattade endast ytan som tidigare använts som busstation 
samt angränsande grönyta, totalt ca 0,3 ha. Planområdet föres lås nu utökas 
till ca 2 ha. 

Utökningen omfattar bland annat del av den kommunala fastigheten 
Stanstorp 1:6, gatumark samt parkområden längs Malmövägen och i 
anslutning till badhuset. Utökning omfattar även den kommunala 
fastigheten Stanstorp 1:776 med befintlig vårdcentral samt två 
parkerings ytor som ingår i bostadsfastigheterna Stans torp 1: 787 och 1: 790 
och som ägs av HSB Solrosen respektive BRF Bråhög. 

I det nya uppdraget ska detaljplanen möjliggöra uppförandet av ca 100 
bostäder med möjlighet till butiker och annan centrumverksamhet, 
framförallt mot Storgatan. Planområdet ska även inrymma en ny 
vå rdcentral och folktandvård. Våningsantalet bör variera mellan två till fem 
våningar. Den nya bebyggelsen bör förhålla sig till den för Staffanstorps 
centrum karaktäristiska Stanstadsstilen. Stilen bygger på riktiga 
kvartersbildningar, tät men småskalig miljö och en tid lös skånsk arkitektur 
av småstadskaraktär. 

Det nya detaljplaneuppdraget får namnet Förslag t ill deta lj plan för del av 
Stanstorp 1:6 m.fl , Södra Stanstad. 

Detalj planen handläggs med ett standardförfarande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

o/ 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

f T 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 7(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

Forts. § 83 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att revidera uppdrag gällande förslag till detaljplan för 
del av Stanstorp 1:6, Gamla busstationen (MOS § 57, 2012-06-13), samt 
att ändra uppdragets namn till Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 
1 :6 m .fl, Södra Stanstad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(_J > 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-10-07 

§84 Förslag ti ll detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen 

(Dnr P0010/2014) 
2015-MOS-36 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att låta sända ut förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 
17 §plan-och bygglagen (2010:900) 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är a tt möjliggöra för ny bostadsbebyggelse längs 
Klockaregårdsvägen i Hjärup, på den plats där de före detta 
bankbyggnaderna står. Inom området bedöms sju radhus kunna uppföras . 

Planområdet består av fastigheten Hjärup 8:230 vars areal uppgår till 
knappt 0,2 ha . Fastigheten ägs av Staffanstorps kommun som har tecknats 
föravtal till markanvisningsavtal med Darjac Fastigheter AB gällande 
exploatering av fastigheten. 

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande. 

Tidigare beslut 
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, 
antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, 
anges att området ska utvecklas som en varierad boendemiljö med 15-30 
bostäder per hektar. 

M iljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-10-29 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljp lan för Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen, i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900) 

Yrkanden 

O rdföranden Eric T abich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att låta sända ut förs lag till detaljplan för Hjärup 
8:230, Klockaregårdsvägen på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 
samt 17 §plan-och bygglagen (2010:900) 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

} rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

) 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

Forts. § 84 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 

Justerandes signatu r 

( f) ,) 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 0-07 

§85 Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1 :177 m fl, 
Anneroskolan (Dnr POOOS/2012) 
2015-MOS-37 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 25 :e april 
2012, § 29. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25:e april 2012 § 29, 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för 
del av Stans torp 1: 177 m fl , Anneroskolan, i enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen. Syftet med planläggningen var att möjliggöra uppförandet av en 
ny, större skola på samma plats som den gamla Anneroskolan står idag. Ett 
förslag till detaljplan arbetades fram och sändes ut på samråd under vintern 
2013/2014 respektive granskning under våren 2014. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-01 § 86 att en ny skola för ca 550 
elever ska byggas på den tomt där Trekantens förskola idag är placerad. 
Denna skola ska betjäna norra Staffanstorp och ersätta Anneroskolan och 
Borggårdsskolan. 

Eftersom det, med anledning av ovanstående beslut från Kommunstyrelsen, 
inte längre är aktuellt att uppföra en ny skola inom Stanstorp 1: 177 
rekommenderas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att avsluta arbetet 
med detaljplanen för del av Stanstorp 1:177 m fl. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut av den 25:e april 2012, § 29. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-07 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

o/ 



Staffanstorps 
komm1Jn 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 11 (21} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

§86 Detaljplan för Borggård 1 :396 m.fl. Borggårdsskolan (Dnr 

P0004/2012) 
2015-MOS-42 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut av 
den 25:e april 2012, § 30. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25:e april 2012 § 30, 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för 
Borggård 1 :396 m fl , Borggårdsskolan i enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen. Syftet med planläggningen var att möjliggöra uppförandet av en 
ny, större skola på samma plats som den gamla Borggårdsskolan står idag. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-01 § 86 att en ny skola för cirka 550 
elever ska byggas på den tomt där Trekantens förskola idag är placerad . 
Denna skola ska betjäna norra Staffanstorp och ersätt Anneroskolan och 
Borggårdsskolan. 

Eftersom det, med anledning av ovanstående beslut från kommunstyrelsen, 
inte längre är aktuellt att uppföra en ny skola inom Borggård 1:396 m fl 
rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att avsluta arbetet 
med detaljplanen för del av Stanstorp 1: 177 m fl. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut av den 25:e april 2012, § 30. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r --r 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12(2 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

§87 Ändring av vägnamn; Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn 
2015-MOS-21 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att undanröja beslut om tidigare antagna vägnamn Marsvägen och 
Oktobergränd samt 
att anta vägnamnet Oktobervägen för dessa vägar inom detaljplanen Stora 
Uppåkra 12:2 m.fl, Hjärup etapp 2, Åretruntbyn. 

Ärendebeskrivning 

Vägnamnen i deta ljplan Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup etapp 2, 
Åretruntbyn antogs i samband med detaljplanens antagande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden§ 91, 2014-10-29. 

Kritik har uppstått om att vägnamnet Marsvägen redan finns i Staffanstorp 
och att det då finns risk för fe lkörningar speciellt från 
blåljusmyndigheterna. 

Vägnamnen i detaljplanen har ännu inte börjat användas och ej heller 
registrerats på lantmäteriet. 
Kommunens namngrupp har åter gått igenom namnsättningen. För att lösa 
den uppkomna situationen på ett smidigt sätt kommer en del vägnamn att 
stuvas om från tidigare planerade lägen, två vägnamn utgår och ett nytt 
vägnamn tillkommer. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att undanröja beslut om tidigare antagna vägnamn 
Marsvägen och Oktobergränd samt att anta vägnamnet Oktobervägen för 
dessa vägar inom detaljplanen Stora Uppåkra 12:2 m.fl, Hjärup etapp 2, 
Åretruntbyn. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-16 
Karta 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-10-07 

§88 Internbudget 2016 för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden 
2015-MOS-38 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna internbudget 2016 och att överlämna internbudget till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet består i förslag till nämndens budget för 2016 samt prioriterade 
mål och nyckeltal. 

Yrkanden 

Carina Dilton (S) yrkar i första hand att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att återremittera ärendet då beslut om nämndens 
verksamhetsplaner bör tas samtidigt som nämndens internbudget och för 
det fall förstahandsyrkandet inte skulle bifallas, i andra hand att nämndens 
verksamhetsplaner, tillsyns- och kontrollplaner ska ll genomföras och att 
erforderliga personalresurser skall finnas samt att nämnden uppmanas 
återkomma till kommunfullmäktige, om en obalans mellan nämndens 
verksamhetsplaner och tillgängliga resurser för att utföra tillsyns- och 
kontrollplaner uppstår. 

Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vid dagens 
sammanträde, ska besluta att godkänna internbudget 2016 och att 
överlämna internbudget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss mot yrkandet om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde mot va randra och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande omröstnings
proposition. Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Omröstningsresultat 1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1:T ( ~)' ) @; 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

tr 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

Vid omröstningen avges 7 ja-röster från Björn Larsson (C), Maria Leijman 
(M), Eric Hamilton (M), Mats- Åke Westeson (SD), Isabella Månsson (M), 

Forts. § 88 

Mats Flankör (FP) och Eric Tabich (M) samt 4 nej-röster från Carina 
Dilton (S), Björn Stigborg (S), Renee Stigborg (S) och Kent Lindelöf (MP). 
Ordföranden finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 2 

Därefter ställer ordföranden eget yrkande mot Carina Diltons (S) 
andrahandsyrkande enligt ovan och finner att miljö- samhällsbyggands
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 2 

Vid omröstning avges 6 ja-röster från Björn Larsson (C), Maria Leijman 
(M), Eric Hamilton (M), lsabella Månsson (M), Mats Flankör (FP) och Eric 
Tabich (M) samt 5 nej-röster från Carina Dilton (S), Björn Stigborg (S), 
Renee Stigborg (S), Mats- Åke Westeson (SO) och Kent Lindelöf (MP). 
Ordföranden finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att 
godkänna internbudget 201 6 och att överlämna internbudget till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Reservationer 

Carina Dilton ( S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, 
bilaga MOS § 88, 201 5. 

Bes I utsu nderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-16 
Budget 2016 M iljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrka nde 

Cf 



Reservation gällande Internbudget 2016 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot att våra yrkanden gällande 

lnterbudgeten för Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2016 avslogs av den borgerliga majoriteten 

(M+C+FP). De senaste åren så har vi beslutat om en interbudget trots att v i inte vet vilka resurser 

som krävs för att klara uppdraget. När vi sedan beslutat om verksamhetsplanerna (tillsyns- och 

kontrollplaner) så har det fattats resurser för att kla ra uppdraget. Allvarligt då uppdraget innefattar 

den lagstadgade miljötillsynen. 

Vårt förstahandsyrkande var enligt följande att återremittera internbudgeten och besluta om den 

samtidigt som vi beslutar om verksamhetsplanerna. Då kan nämnden se vad uppdraget kräver i form 

av resurser och se till att dessa finns tillgängliga. Detta yrkande röstades ner av alliansen (M+C+FP). 

Våra andrahandsyrkande var: 

att nämndens verksamhetsplaner, tillsyns- och kontrollplaner skall genomföras och att erforderliga 

personalresurser skall finnas. 

att nämnden uppmanas att återkomma till fullmäktige, om en obalans mellan nämndens 

verksamhetsplaner och tillgängliga för att utföra tillsyns- och kontrollplaner uppstår. 

Dessa yrkanden röstades också ner av alliansen. 

Anmärkningsvärt att alliansen avslår dessa yrkanden . Vi vet att de saknats resurser för att klara vårt 

uppdrag de senaste åren. 

Staffanstorp 2015-10-07 

För Socialdemokraterna 

~ \ \",...' 
5;, j ' \ \ ,.( . , i )-...),'{ ...,_ 

Carina Dilton (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(2 1) 

DATUM: 2015-10-07 

§89 Intern kontroll 2016 
2015-MOS-40 

Ordförandens signatur 

tT 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens eget verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens interna kontrollarbete regleras i ekonomistyrprinciperna. 
Dessa ska säkerställa en effektiv förvaltning och att allvarliga fel inte 
inträffar. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric T abich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna förslag till intern kontrollplan 2016 för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens eget verksamhetsområde. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-16 
Intern kontrollplan 2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Cf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

§90 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - trafikärenden

2015-MOS-26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i trafikärenden avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut har fattats avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade med tillståndsnummer personuppgift dnr personuppgift. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att mtljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i 
trafikärenden avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

e_ c) _) ·. f 
I o/7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

§91 Redovisning av delegationsbeslut 201 5 - miljöärenden 
2015-MOS-27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under 
perioden 2015-08-03 - 2015-09-11. 

Ärendebeskrivn ing 

Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALi) och (GE) har, med stöd av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidaredelegationsbeslut 2013-08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 
2015-08-03-2015-09-11 enligt förteckning. 
Förkortningar handläggare: 
JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALi= 
Katia Lilja, CL=Charlotte Leander. 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i 
miljöärenden under perioden 2015-08-03 - 2015-09-11. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 
Ärendelista 2015-08-03-2015-09-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t T cP/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-07 

§92 Redovisning av delegationsbeslut 201 5 - byggärenden 
2015-MOS-28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under 
perioden 18 augusti 2015 - 16 september 2015 . 

Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation§ 59/2014, fattat 
beslut i ärenden under perioden 18 augusti 2015 - 16 september 2015 enligt 
förteckning. 

Förkortningar åtgärdstyp: 
DELADM = delegationsbeslut administrativt 
DELANM = delegationsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELBLT = delegationsbeslut, tidsbegränsat 
DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = delegationsbeslut rivningslov 
DELML = delegationsbeslut marklov 
DELSB = delegationsbeslut slutbevis (enligt plan- och bygglagen 1987 : 10) 
DELSL = delegationsbeslut slutbesked 
DELST = delegationsbeslut startbesked 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i 
byggärenden under perioden 18 augusti 2015 - 16 september 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-22 
Ärendelista Byggärenden 2015-08-18 - 2015-09-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ET ) 
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§93 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - lantmäteri 
201 5-MOS-29 

Ordförandens signatur 

t. T 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden har, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation fattat beslut på följande ärende. 

Samrådsyttrande: 
Avstyckning från Kabbarp 2:24 Dnr 2015-B0291 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-16 

Justerandes signatur 

( .. J' ) 
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§94 Redovisning av meddelanden 2015 
2015-MOS-25 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Beslutsunderlag 

a) Dom från Mark- och miljööverdomstolen att inte ge 
prövningstillstånd i ärende om överklagande av beslut att anta 
detaljplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup NO etapp 
2, Åretruntbyn. 

b) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten 
Gullåkra 6:2, Staffanstorps kommun. Länsstyrelsen avslår 
överklagandena. (Dnr 2012-B008) 

c) Dom från Mark- och miljödomstolen i mån om bygglov för ändrad 
användning av del av bostadshus på fastigheten Staffanstorp Stora 
Uppåkra 12:48. Mark och miljödomstolen avslår överklagandena. 
(Dnr 2014-B01 60) 

d) Dom från Mark- och miljödomstolen i mål om bygglov för ändrad 
användning av förrådsbyggnad på fastigheten Staffanstorp Stora 
Uppåkra 12:48. Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden. 
(Dnr 2014-B0323) 

e) Förskjuten granskningsperiod på grund av utskick av feldaterade 
handlingar m m för detaljplan för Hjärup 4:2 m fl Banvallsvägen, 
detaljplan för Hjärup 4:2 m fl Stationsbron samt deta ljplan för 
Hjärup 4:2 m fl Vragerupsvägen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l T 
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DATUM: 2015-10-07 

§95 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Statsbyggnadschef Pontus Borgstrand redogör för Länsstyrelsens beslut 
angående Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen (Dnr P0006/2010). 

Behov av Ipad och tagg för nämnden tas upp för kommande beställning, i 
enlighet med riktlinjerna gällande nyttigheter för förtroendevalda . 

Det noteras a tt gemensam julavslutning kommer att äga rum den 14 
december 2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 




