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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-24 
Staffanstorps 

kommun 

§68 Godkännande av föredragningslistan 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

Or~ -na- t-ur __ _ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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5(28) 

DATUM: 2015-1 1-24 

§69 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att utse Werner Unger (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 2 7 november 2015, 
klockan 10.00. 

Utdragsbestyrkande Ordför~atur 

;/~ 
Juste~ natur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-24 

§ 70 Medborgarförslag om säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder 

på Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp, 2015-TN-73 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att gatunamnsskylt "Västergatan" inte ska sättas upp på befintlig stolpe 
vid Skånevägen då inga av de övriga anslutande ga torna till Blekinge
vägen finns uppsätta 
att orienteringstavlan ska plockas bort, 
att med ga tans utformning finns det inga problem för transporter vid 
korsningen BlekingevägenNästerga tan 
att ingen åtgärd krävs gällande breddning av gatan då linjemålning är 
borttagen och hela ga tubredden klassas som körbana 
att en stor sten placeras vid sidan av befintlig bom, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 9 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om saknad av gatunamnsskyltning och komplettering av 
befintlig orienteringstavla, säkerhets- och trafikförbä ttrade åtgä rder på 
Blekingevägen, samt problem med GPS-navigering till Västergatan. 
Förslagsställaren har sammanstä llt sitt förslag i 5 st punkter/frågor som 
ligger till grund fö r förslagen till beslut enligt ovan. 

Yrkanden 

Ordföra nden Pierre Lindberg (M) yrka r att a rbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

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

Bes I utsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-13 
T ekniska nämndens beslu t §61/15 
Kommunfullmäktiges beslut §52/15 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-11-24 

§71 Medborgarförslag om behov av farthinder på Storgatan 
2015-TN-109 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att farthinder i form av gupp inte ska anläggas på Storgatan mellan 
Mårtensgatan och Apoteksgatan, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 4 september 2015 inkommit ett med
borgarförslag om önskemål av fartgupp på Storgatan mellan Mårtensgatan 
och Apoteksgatan. Förslagsstä llaren har i sin motivering framstä llt 
buskörning tex dragracing på kvällstid . Förslaget ti ll beslut grundar sig på 
Storgatans nuvarande utformning och att aktuell sträcka ä r för kort för att 
utföra en lämplig å tgärd. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse da terad 2015-11 -23 
Kommunfullmäktiges beslut§ 112/15 
Medborgarförslag 

Ord3'2 Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-11-24 

§72 Medborgarförslag om en bana för utomhustennis i Hjärup 
2015-TN-108 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna medborgarförslaget 
om bana för utomhustennis i Hjärup till kultur- och fri tidsnämnden för 
beredning och beslut 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 20 augusti 2015 inkommit ett med
borgarförslag om bana för utomhustennis i Hjä rup. Kommunfullmäktige 
beslutade den 14 september att överlämna med borgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut. Tekniska nämnden har inte i uppgift a tt 
anlägga och underhålla idrottsanläggningar, det fa ller under kultur och 
fritidsnämnden. Av teknik underhålls i dagsläget ett antal spontanidrotts
anläggningar i ko mmunen samt en asfa ltsplan i Nevisborg och en grusplan 
på sockerbruksområdet. Den sistnämnda kommer dock r ivas i samband 
med utbyggnaden av Sockerstan. 

Yrkanden 

O rdföranden Pierre Lindberg (M) yrka r att a rbetsutskottet ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ord fö randes förs lag. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 201 5-11-23 
Kommunfullmäktiges beslut § 106/15 
M edborgarfö rslag 

Juste'Wtur Utd r a gsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015- 11-24 

§ 73 Information om gestaltningsförslag för torget i Staffanstorp 
2015-TN-119 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Parkingenjör föredrar ärendet information om gesta ltningsförslag för torget 
i Staffanstorp. 

Ordfö~ ~ , 
Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-1 1-24 

§74 Medborgarförslag om att bygga om korsningen Gamla 

Malmövägen - Väståkravägen i Staffanstorp till rondell 
2015-TN-82 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att kommunen även fortsatt kommer att ha dialog med Trafikverket 
angående ombyggnation av korsningen, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 6 maj 2015 inkommit medborga rförslag 
om att bygga om korsningen Gamla Lundavägen - Väståkravägen till 
cirkulationsp lats. Kommunfullmäktiga har den 15 juni 2015 beslutat att 
medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för dess beredning 
och beslut. Gamla Lundavägen (väg 852)och Stora Uppåkravägen (väg 882) 
är statliga vägar och Väståkravägen är kommunal väg. Eftersom tre av fyra 
anslutande vägar till korsningen är statliga är en ombyggnation av 
korsningen framförallt Trafikverket ansvar. Kommunen har vid ett flertal 
tillfällen påtalat behovet av att bygga om korsningen med hänvisning till 
framföra llt trafiksäkerhet till Trafikverket. Trafikverket kommer att 
genomföra en åtgärdsvalsstudie för korsningen. En åtgä rdsvalsstudie är en 
ana lys av en problemställning med flera olika å tgärdsförslag och är en 
förutsättning för att en åtgärd ska bli ett o bjekt i den regiona la planen. Det 
finns dock inte någon tidplan för när åtgä rdsvalsstudien kan genomföras 
och projektet är inte prioriterat av Trafikverket. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifa ll till ord förandes förs lag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med d etta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -09 
Medborgarförslag daterad 2015 -05-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-1 5 

Ordförandens ~gnatur 

(?c7 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-11-24 

§75 Motion om dialog med Trafikverket om ombyggnad av trafikplats 

Särslöv på väg 11, 2015-TN-53 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att översända yttrande enligt nedan till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsson (SD) har lämnat in en motion med rubriken "Motion om 
dialog med Trafikverket om ombyggnad av trafikplats Särslöv på väg 11." 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 § 21 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har den 23 mars 2015 beslutat att remittera motionen till 
T ekniska nämnden för yttrande. Richard Olsson yrkar i motionen att 
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att inleda dialog med Trafikverket för 
att skyndsamt bygga om korsningen väg 11-Särslövs byaväg-Särslövsvägen 
till en planskild korsning. Motivet till motionen ä r trafiksäkerhet och 
tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer som reser från eller till 
busshållplats Särslöv samt även motorfordonstrafik som ska svänga ut på 
väg 11 från Särslövs byaväg eller Särslövsvägen alternativt korsa väg 11 . 

Yttrande 
Byggnation av en planskild korsning för motorfo rdons trafik med på- och 
avfart till väg 11 är detsamma som byggnation av en trafikplats, vilket är en 
kostsam åtgärd som även är ytkrävande. Det är relativt få fordon på de 
anslutande vägarna. Särslövs byaväg och Särslövsvägen ha r å rsdygnstrafik 
på 300-400 fordon/dygn, vilket kan jämföras med årsdygnstra fiken på väg 
11 som är knappt 16 000 fordon/dygn. Den aktuella korsningen ligger 
drygt två kilometer öster om trafikplats Sunnanå och knappt två kilometer 
väster om cirkulationsplatsen i korsningen mellan Västanväg -
Önsvalavägen - väg 11 , vilket innebär a tt korsningspunkterna ligger rela tivt 
nära varandra på denna sträcka. Trafikpla ts Sunnanå är lä ttillgänglig från 
Särslövs by via Särslövs kyrkoalle. 
Yrkandet kan även tolkas som att Särslövsvägen och Särslövs byaväg leds 
under väg 11 och a tt väg 11 därmed inte gå r att nå från Särslövs by via 
denna korsningspunkt. Även denna åtgä rd är kostsam och ytkrävande d å 
korsningspunkten bör ha fri höjd på 4,5 meter, vilket innebär ett djupt 
schakt under väg 11 med tillhörande slänter mot omgivande mark. 
Sammantaget ta la r detta för att det inte finns grund för varken en 
planskildhet för motorfordonstrafiken eller en trafikplats i korsningen väg 
11 - Särslövs byaväg (väg 865) - Särslövsvägen (väg 862). 
Med tanke på trafikmängden på väg 11 och bredden på vägen vid 
busshållplatserna kan en plansk ildhet för gång- och cykeltrafiken behövas 

Ordför~;; Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-24 

för att tillgodose trafiksäkerheten för kollektivtrafikresenärerna. 
Hållplatsen hade år 2013 170 påstigande resenärer per dag i båda 
riktningarna. Kommunen föreslås tillsammans med Skånetrafiken ta 
kontakt med Trafikverket för att diskutera hur god trafiksäkerhet kan 
uppnås för resande från Särslövs hållplats. 

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 fö rslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-11 -12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §38/15 
Motion daterad 2015-02-16 

Ordfö;y;2_ _ Justerandes signatu r 

(ef 
Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-24 

§76 Medborgarförslag om förslag på placering av rondell i 

Staffanstorp 2015-TN-83 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att behovet av cirkulationsplats i korsningen Dalbyvägen/Industrivägen ska 
utredas i Trafik- och mobilitetsplanen, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Den 12 juni 2015 har det inkommit ett Medborgaförslag gä llande 
ombyggnad av korsningen Dalbyvägen/Industrivägen till cirkulationsplats. 
Detta är en fyrvägskorsning där det är delat väghållaransvar. Trafikverket 
är väghållare för Dalbyvägen öster om korsningen och anslutningen mot 
väg 11:a och kommunen är väghållare för Industrivägen och Da lbyvägen 
väster om korsningen. Detta medför att det är ett jämt fö rdelat ansvar fö r 
trafiksituationen och korsningens utformning. Dock har Trafikverket inga 
planer för denna korsning. 
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en Trafik och 
mobilitetsplan för sitt vägnät, och denna är planerat att utföras under 
2016-2017 . I denna är det tänkt att bland annat analysera vägnätet med 
avseende på trafikmängd och funktion i förhå llande till utformning m.m. 
Några större korsningar, där aktuell korsning ingår, ska ana lyseras någo t 
mer där man bland annat ska titta på vilken typ av fordon det är och hur 
trafiken rör sig vid några tidpunkter. Utifrån detta ska bedömningar göras 
om det finns behov av ombyggnad av korsningen fi nns. 
Kommunen är markäga re till marken vid korsningen, men marken utanför 
vägområdet norr om korsningen är detalj planelagd som parkmark. Detta 
medför att om man kommer fram till a tt det behövs större ombyggnad av 
korsningen i Trafik och mobilitetsplanen så kan det fi nnas behov av att ta 
fram en ny detaljplan för pla tsen. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-24 

Besluts underlag 

T jänsteskrivelse daterad 2015-11 -09 
Kommunfullmäktiges beslut §88/15 
Medborgarförslag daterat 2015-06-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-11 -24 

§ 77 Information om ordförandebeslut för fyrspårsutbyggnad i Hjärup 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Teknisk chef fö redrar ärendet om information om ordförandebeslut för 
fyrspårsutbyggnad i H järup. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(28) 

DATUM: 2015- 11 -24 

§78 Samråd kring förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, 

Klockaregårdsvägen i Hjärup 2015-TN-115 

Ordförandens sig na ur 

~__..,--_ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att inte ha något att erinra mot detaljplan för Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen i Hjärup 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtä tning med å tta radhus 
längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny, 
enkelriktad ga tuanslutning mellan Blomstergården - Klockaregårdsvägen. 
Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:23 0 samt en mindre del av 
Hjärup 4:2, totalt cirka 2100 kvm mark som är i kommunal ägo. 

Gata och trafik 
No rr om planområdet löper en gång- och cykelväg som knyter området till 
Hjärups centrala delar och till p ågatågsstationen. Även längs Klockaregård
svägen löper en gång- och cykelväg i nordsydlig riktning. De nya bostäd
erna kommer att bidra till en viss ökning av trafikmängderna i närområdet. 
Ökningen ä r dock så begränsad a tt den inte bedöms föranleda några 
sä rskilda åtgärder på omgivande ga to r. 

VA 
Omläggning av befintlig dagvattenledning geno m området krävs. U-område 
finns fö r spillva ttenledningen inom kva rtersmarken i den nordöstra delen. 
Ökningen av antalet bostäder bedöms inte ha n ågon stö rre påverkan på 
befintligt VA-system. 

Pa rk 
O mrådet ligger söder om Hjärups park, detta medfö r att det finns god till 
gång till parkmiljö i områ det och ingen ytterligare park inom området är 
planerad. 

Renhålln ing 
Befintlig å tervinningssta tion behöver fl yttas. I nuläget ä r det fö reslaget en 
placering inom detaljplaneområdet Hjä rup N 03 . 

Yrkanden 

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

Ledamoten W erner Unger (5 ) yrkar bifa ll till ordförandes förs lag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

w 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-24 

Beslutsgäng 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till beslu t och 
att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med d etta . 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlinga r 

Just~ natur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(28) 

DATUM: 20 15-11-24 

§79 Motion om toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid 

Gullåkravägen 2015-TN-105 

Ordförandens signatur 

(Fe/ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16 som yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 24 februari 2015 inkommit en motion 
att uppföra en toalett vid parkeringen vid Gullåkravägen med motiveringen: 
"Vid Gullåkravägen, på höger sida när man svänger av i rondellen från 
108:an, finns en lastbilsparkering för vilande chaufförer. H ärifrån går också 
en stig in till hundbruksklubbens anläggning. D etta har blivit en sanitär 
o lägenhet, eftersom chaufförerna förutom att vila även uträttar sina behov 
här. För att erhålla trevliga omgivningar för alla de som vistas i området, är 
det viktigt att det sätts upp någon form av offentlig toalettanläggning här. 
Kanske kan man samarbeta med trafikverket om detta." Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 24 augusti 2015 att remitera 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (5) yrkar bifa ll till ordförandes förs lag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-11-16 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 100/15 
M otion 

Jus~ tur 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 19(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -24 

§80 lnformationshanteringsplan för allmänna handlingar inom 

styrande och stödjande verksamheter - nämnder 
2015-TN-85 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att anta förs lag på informationshanteringsplan för allmänna handlingar 
inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder att gä lla från och 
med 1 januari 2016 samt 
att samtid igt, som förslag på informa tionshanteringsplan för a llmänna 
handlingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder antas, 
upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner (dokumenthante
ringsplaner) som rör styrande och stödjande verksamheter inom tekniska 
nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns arkivreglemente § 5 ska alla myndigheter 
upprätta informationshanteringsplaner. En gemensam 
informationshanteringsplan för nämndernas/styrelsens allmänna handlingar · 
inom styrande och stödjande verksamheter har tagits fram. Syftet är att 
handlinga r inom dessa verksamhetsområden ska hanteras lika oavsett 
nämnd eller styrelse. 
Informationshanteringsplanen fungerar som ett styrdokument fö r flödet av 
allmänna handlingar inom verksamheterna. Planen anger hur handlingar 
ska hanteras från att de skapas ti ll att de slutarkiveras eller gallras. 
Informationshanteringsplanen fungerar samtidigt som ett gallringsbeslut för 
många handlingstyper. Förutom uppgifter om huruvida handlingar ska 
bevaras eller ga llras ges anvisningar om registrering, fö rvaringsplats, 
sekretess och när handlingar ska levere ras till kommunarkivet samt övriga 
upplysningar som kan va ra av vä rde för att veta hur handlingar ska 
hanteras. På så sätt ger informationshanteringsplanen myndigheten 
nödvändig kontroll och överblick över sina a llmänna handlingar och 
samtidigt förbättras allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning 
av information hos myndigheten. Översyn av informationshanteringsplanen 
ska göras årligen och revideras vid behov. 

Yrkanden 

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

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

Jus~ tur 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordfö?3;J__ 

Tekniska nämndens arbetsutskott 20(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-11-24 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-16 
Informationshanteringsplan 2015-10-21 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 21(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015- 11-24 

§81 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden och dess arbetsutskott 

år 2016, 2015-TN- 124 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att fastställa sammanträdesdagar och tider för år 2016 för tekniska 
nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott enligt i ärendet 
föreliggande förslag 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har att besluta om sammanträdesdatum och tider för år 
2016 . Förslag till sammanträdesdatum för tekniska nämnden samt för 
tekniska nämndens arbetsutskott följer nedan: 

Arbetsutskottet: 

Samtliga börjar kl 13.00 
Tisdagen den 16 februari 
Tisdagen den 26 april 
Tisdagen den 31maj 
Tisdagen den 13 september 
Tisdagen den 18 oktober 
Tisdagen den 22 november 

Nämnden: 

Samtliga börjar kl 18.00 
Onsdagen den 2 mars 
Tisdagen den 17 maj 
Tisdagen den 14 juni 
Tisdagen den 2 7 september 
Tisdagen den 1 november 
Tisdagen den 6 december 

Yrkanden 

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

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

Ordf?:)#- Justerandes signatu r 

fkr 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 22(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M : 20 15- 11-24 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

23(28) 

DATUM: 2015-11-24 

§82 lnternkontrollplan för tekniska nämnden år 2016, 2015-TN-121 

Ordförandens si natur 

Arbetsutskottet beslutar föres lå tekniska nämnden besluta 

att godkänna internkontrollplan för tekniska nämnden år 2016 

Ärendebeskrivning 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll 
ska varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs anta en 
särskild plan, utöver den kommungemensamma, fö r granskning/ uppfölj
ning av den interna kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall ti ll o rd förandes förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att arbetsutskottet har beslutat i en lighet med d etta. 

Beslutsunderlag 

Se dokument internkontro llplan för tekniska nämnden å r 2016. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, ~ ([J/ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 24(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-24 

§83 Attestförteckning för tekniska nämnden år 2016, 2015-TN-120 

Arbetsutskottet beslutar föres lå tekniska nämnden besluta 

att godkänna attestförteckning för tekniska nämnden år 2016 

Ärendebeskrivning 

Upprättande av attestförteckning för tekniska nämnden år 2016. 

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 a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-1 1-23 
Sammanställning 

Ordfö~ 
Justerandes signatur 

(Jy 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

25(28) 

DATUM: 2015-11-24 

§84 Genomförandeplan år 2015-2018, 2015-TN-125 

Ord~;:, 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna genomförandeplan år 2015-2018 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i maj månad 2015 beslutat om sammanlagt 20 
olika mål samt utsett en eller flera ansvariga nämnder till att formulera 
genomförandeplaner för respektive mål. De sammanlagt tjugo må len 
framgår i dokumentet "Genomförandeplan å r 2015-2018". I tabellen i 
dokumentet " Genomförandeplan år 2015-2018 " har också kryssmarkerats 
vilka nämnder som ska redovisa genomförandeplaner. 
Genomförandeplanerna för respektive år under mandatperioden kommer 
också att användas i kommunens redovisning i delårsrapport och 
årsbokslut avseende God Hushållning. 

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 . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-13 
Genomförandeplan år 2015-20 18 

Juster'ff tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(28) 

DATUM : 20 15-11 -24 

§85 Månadsuppföljning för tekniska nämnden, 2015-TN-19 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

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

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar teknisk chef 
ärendet om månadsuppföljning januari - oktober 2015. 

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 . 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning 

Utdragsbestyrkande 

tP~-
Just~ tu r 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

27(28) 

DATUM: 2015-11-24 

§86 Delegationsbeslut för tekniska nämnden , 2015-TN-57 

Ordförandens signatur 

;J};JZ_ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut för perioden 
2015-09-01 - 2015-11-01 

Ärendebeskrivning 

Föreligger sammanställning av delegationsbeslut för perioden 2015-09-01 -
2015-11-01. 

Beslutsunderlag 

Sammanstä llning 

Justerandes signatur 

(J/ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 28(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-24 

§87 Redovisning av meddelande tekniska nämnden 2015 
2015-TN-20 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna lämnad redovisning av meddelande för perioden 
2015-09-01 - 2015-11-13 

Besluts underlag 

a) Kommunfullmäktiges beslut § 103/15 - a tt ge tekniska nämnden i 
uppdrag att vidta å tgärder för en god informationsskyltn ing till den 
offentliga toa letten vid James Grill. 

b) Kontrakt avseende totalentreprenad för ombyggnad av Åttans 
lekplats, Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

:;;; d--- ~ 


