
Tekniska nämnden 1 (23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Staffanstorps 

kommun 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-10-06 
18:00 - 20:50 
Sammanträdesrum, Bjällerup A 
§59 - §77 

Pierre Lindberg (M) 
Werner Unger (S) 
Anders Olsson (C) 
Agneta Nilsson (S) 
Christian Ask (M) 
Ingvar Carlsson ( S) 
Evert Ohlsson (C) 

Lennart Ek ( SPI) 
Toni Nilsson ( SD) 

Fredrik Andersson (SD) 
Bo Polsten (FP) §§59-70 
Lotta Sjögran (MP) 
Tycho Andersson (KD) 
Sten Lindahl (S) §§70-77 

Pontus Borgstrand, stadsbyggnadschef 
Peter Norlander, teknisk chef 
Pär Larsson, driftledare §61 
Karl Andersson, parkingenjör §§63-64 
Kerstin Jensen, projektledare infrastruktur §§65-66 
Brittmarie Ohlsson, VA-ingenjör §§67-70 
Bianca Mogren, nämndsekreterare 
Jan Wallentin, medborgare §61 

Werner Unger (S) 
Torsdagen den 8 oktober klockan 10:00 på Rådhuset 

Ordförande~_s_si9inatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/_J-~//,:/ 
c)c? M/ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Anslag/Bevis 

2(23) 

DATUM: 2015-10-06 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Tekniska nämnden 
2015-10-06 
18:00 - 20:50 
Sammanträdesrum, Bjällerup A 
§59 - §77 

2015-10-09 
2015-11-02 
Rådhuset i Staffanstorp 

~,~~::-E~~QJl;____.. 
Bianca Mogren 

Justerandes signatur a;y· Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 3(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

Innehållsförteckning 

§59 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§60 Godkännande av dagordning ...................................................................... 5 
§61 Medborgarförslag om säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder på 

Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp ............................................. 6 
§62 Medborgarförslag om toaletter i Balders hage ............................................. 7 
§ 63 Medborgarförslag om plantering för ett skönare torg ................................. 8 
§64 Ombyggnad av PH Lings väg ...................................................................... 9 
§65 Cykelväg längs väg 852 och väg 896 ........................................................ 11 
§66 Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, 

Staffanstorps kommun .............................................................................. 12 
§67 Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by ............. 13 
§68 Information om ärende gällande dagvattenavgift ...................................... 14 
§69 Information för kommunernas planering av vatten och avlopp ................. 15 
§70 Information om bortkoppling av dagvatten från spillvatten ...................... 16 
§ 71 Detaljplan för del av Stanstorp 1 :6, Roas Park ......................................... 17 
§72 Delårsrapport för tekniska nämnden 2015 ................................................ 18 
§73 Budget 2016 för tekniska nämnden ........................................................... 19 
§74 Delegationsbeslut för tekniska nämnden ................................................... 20 
§75 Redovisning av meddelande ...................................................................... 21 
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§77 Övrigt ....................................................................................................... 23 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~/--? 
,:-/ C/--1---- 6Y 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 4(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§59 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Tekniska nämnden beslutar 

att utse Werner Unger (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 8 oktober 2015, 
klockan 10:00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ef~ ({J/ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(23) 

DATUM: 2015-10-06 

§60 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ordförandes ändringar enligt nedan 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att ärende "Information om 
bortkoppling av dagvatten från spillvatten" samt ärende "Information om 
åtgärder vid felparkering" ska läggas till dagens föredragningslista samt att 
ärendet "lnformationshanteringsplan för handlingar inom allmän 
administrativ styr- och stödverksamhet samt ekonomiadministration -
nämnder" ska utgå från dagens föredragningslista. 

Beslutsgång 

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

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 6(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§61 Medborgarförslag om säkerhets- och trafikför

bättrande åtgärder på Västergatan och Blekinge

vägen i Staffanstorp 2015-TN-73 

Tekniska nämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare behandling 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 10 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder på 
Västergatan och Blekingevägen. Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 
2015 att tekniska nämnden ska besluta i föreliggande ärende. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §52/15 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut §52/15 
Medborgarförslag 

Antecknas att medborgaren/förslagsställaren inbjudits till sammanträdet 
och fick tillfälle att informera nämnden om sitt förslag innan beslut i 
ärendet fattades. 

Ordförandens signatur Justerandes signat Utdragsbestyrkande 

u·f 
~/~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(23) 

DATUM: 2015-10-06 

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

Ordförandens signatur 

f!X 

Tekniska nämnden beslutar 

att det på grund av investerings- och driftkostnad inte är motiverat 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 att 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 flera 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 avloppsnätet. Städning och 
tillsyn av en offentlig toalett bör minst göras 1 ggr per dag och 
driftkostnaden för detta ligger mellan 14 -16 000 kr per månad. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §53/15 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut § 138/14 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 8(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§63 Medborgarförslag om plantering för ett skönare 

torg 2015-TN-74 

Tekniska nämnden beslutar 

att ingen punktinsats genomförs i nuläget 

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

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 26 februari 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om försköning av Torget i Staffanstorp. 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §54/15 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut §51/15 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur s signatur Utdragsbestyrkande 

?~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(23) 

· DATUM: 2015-10-06 

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

Ordförandeni.s[gnatu r 

(,/ )/ yc7 

Tekniska nämnden beslutar 

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 
tillåtet att parkera längs gatan enligt gällande lagstiftning. 

Yrkanden 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att 
återremittera ärendet i väntan på att trafik och mobilitetsplan antas. 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden vid dagens 
sammanträde ska besluta att ge tekniska enheten i i uppdrag att fortsätta 
arbetet med projektering av parkering på PH Lings väg. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer först proposition på Werner Ungers (S) 
återremissyrkande enligt ovan och eget yrkande om att tekniska nämnden 
ska vid dagens sammanträde besluta att ge tekniska enheten i i uppdrag att 
fortsätta arbetet med projektering av parkering på PH Lings väg och finner 
att tekniska nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Tekniska nämnden godkänner följande omröstningsproposition. Den som 
bifaller ordförandes yrkande röstar ja. Den som bifaller ledamoten Werner 
Ungers (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 6 ja-röster från Anders Olsson (C), Christian Ask 
(M), Evert Ohlsson (C), Bo Polsten (FP), Tycho Andersson (KD) och Pierre 
Lindberg (M) samt 5-nej röster från Werner Unger (S), Agneta Nilsson (S), 
Ingvar Carlsson (S), Fredrik Andersson (SD) och Lotta Sjögran (MP). 

Beslutsgång 2 

Ordföranden konstaterar därefter att det endast föreligger ett förslag till 
beslut enligt eget yrkande ovan och finner att tekniska nämnden har 
beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



• '~ Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

?d-

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §55/15 
Sammanställning 
Kalkyl 

Justerandes signatur 

10(23) 

DATUM: 2015-10-06 

Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 11 (23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

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

Ordförandens signatur 

rvf /~..;<----

Tekniska nämnden beslutar 

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" daterad 
2013-06-04 tecknat mellan kommunerna, Regionen och Trafikverket följs 
och därmed målet 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 skickat ut detta på samråd. 
Samrådet gäller det befintliga gång- och cykelstråket öster om Hjärup 
mellan Åkarp och Lund och ny gång- och cykelväg utmed Lommavägen i 
Hjärup. Väghållare för befintligt gång- och cykelstråk är Trafikverket utom 
en sträcka på Bergströms väg som har enskild väghållare. Trafikverket är 
även väghållare på Lommavägen. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §56/15 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande 
Samrådshandlingar 
Vägplan förenklad åtgärdsvalsstudie 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(23) 

DATUM: 2015-10-06 

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

Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, Staffanstorps 

kommun 2015-TN-76 

Ordförandens signatur 

0 .. ·· .~)_O 
J~-

Tekniska nämnden beslutar 

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, kedjehus, 
radhus och flerbostadshus. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §57/15 
Tjänsteskrivelse 
Samrådshandlingar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



• ~~ Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 13(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

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

m fl, Nordanå by 2015-TN-78 

Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå miljö och samhällsbyggnadsnämnden: 
före antagande av detaljplanen ska revidering av dagvattenplan från 
2006-08-15 göras denna bör även innehålla höjdsättning av färdigt 
golv 
avtal 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 gällande ändring av detaljplan för del av 
Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har till tekniska nämnden översänt 
ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by för 
yttrande. Syftet med planändringen är att möjliggöra en något högre 
exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och en högre nyttjan
degrad. 
Detaljplanen för Nordanå 8:23 m fl antogs i februari 2007. I planbesk
rivningen, från 2007 anges att det ska vara kommunalt huvudmannaskap 
för vatten och spillvatten. Dock anger exploateringsavtalet att även 
kommunalt huvudmannaskap ska gälla för dagvatten. Detaljplanen i övrigt 
anger att för samtliga andra anläggningar inom planområdet ska det vara 
annat huvudmannaskap än Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §58/15 
Tjänsteskrivelse 
Samrådshandlingar 

Ordförandens signatur 

PJ!-
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 14(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§68 Information om ärende gällande dagvattenavgift 
2015-TN-72 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

VA-ingenjör informerar om ärendet gällande dagvattenavgift. 

Ordförandens signatur Justerandes signat r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

1 5(2 3) 

DATUM: 2015-10-06 

§69 Information för kommunernas planering av vatten 

och avlopp 2015-TN-93 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

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

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

?f-



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 16(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§70 Information om bortkoppling av dagvatten från 

spillvatten 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

VA-ingenjör informerar om bortkoppling av dagvatten från spillvatten. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

cL7-P 7d-



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(23) 

DATUM: 2015-10-06 

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

Ordförandens signatur 

~--~ :;;; 

Tekniska nämnden beslutar 

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 vårdcentral. 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 att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tnau §61/15 
Tjänsteskrivelse 
Informationshanteringsplan 

Justerandes signatur 

V 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 18(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

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

Tekniska nämnden beslutar 

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 sammanträde föredrar teknisk chef ärendet 
gällande delårsrapport 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2015 - skattefinansierad verksamhet 
Delårsrapport 2015 - balansenhet renhållning 
Delårsrapport 2015 - balansenhet VA 

Utdragsbestyrkande 



~-:. 

Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 19(2 3) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

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

Ordförandens..si,in0tu r 

(y~ 
/~ 

Tekniska nämnden beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar teknisk chef ärendet 
gällande budget 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

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

Justerandes signatur 

{Y 
Utdragsbestyrkande 



Tekniska nämnden 20(23) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 
Staffanstorps 

kommun 

§74 Delegationsbeslut för tekniska nämnden 
2015-TN-57 

Ordförandens signatur 

7ft--

Tekniska nämndens beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Föreligger sammanställning av delegationsbeslut samt protokoll från 
tekniska nämndens arbetsutskott 2015-09-18. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag §66/15 
Sammanställning 

Justerandes sig tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 21 (23) 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§75 Redovisning av meddelande 2015-TN-20 

Tekniska nämnden beslutar 

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

Beslutsunderlag 

a) Protokoll från Avfall Sveriges årsmöte den 2 juni 2015 
b) Behandlingsavgifter för hushållsavfall år 2016 

c) Beslut kf § 79/15 - svar på motion om att återinföra skyddade 
trottoarer i Staffanstorps kommun 

d) Beslut kf § 72/15 - ändring av taxa för VA-verksamheten i 
Staffanstorps kommun 

e) Beslut kf § 70/15 - tillägg till och ändring av taxa med regler för 
upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun 

f) Beslut kf § 73/15 - budget 2016 för Staffanstorps kommun inklusive 
flerårsplan 2017-2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

lf 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 22(23) 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-06 

§76 Information om åtgärder vid felparkering 

Tekniska nämnden beslutar 

att ge tekniska enheten i uppdrag att arbeta fram riktlinjer/policy gällande 
felparkering för Staffanstorps kommun, samt 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Teknisk chef informerar om åtgärder vid felparkering. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar att tekniska nämnden 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 tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

23(23) 

DATUM: 2015-10-06 

§77 Övrigt 

Ordförandens signatur 

~· 

Tekniska nämndens ordföranden gratulerar Tycho Andersson med 
anledning av bemärkelsedag som varit. 

Tekniska nämndens ordföranden ställer frågan till nämndens ledamöter och 
ersättare om ändring av årets sista sammanträdesdag. Ändringen gäller att 
flytta sammanträdesdagen den 8 december till den 9 december 2015. 

Ledamoten Werner Unger (S) ställer frågan gällande cykelställ vid 
Mellanvångslekplats och Rooslekplats till teknisk chef. Svaret är att arbetet 
med att sätta upp cykelställ är på gång. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 




