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Tekniska nämnden 2(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Tekniska nämnden 
2016-03-02 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförande/gna ur 

( ~ 

18.00 - 20.25, ajournering 19.15 - 19.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§ 1 - 17 

2016-03-10 
2016-04-04 
Rådhuset, Staffanstorp 

~ r _c~ --~~ 
Bianca Mogren 

Justerandes signa , r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 3(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

Innehållsförteckning 

§ 1 Godkännande av föred ragningslistan ............ .. ................. .... .. ... ..... ... .. ..... ... 4 
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§3 Medborgarfö rslag gä llande sanitä r olägenhet mellan Bråhögsplatsen 7 och 8 
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§ 7 Tillägg ti ll riktlinjer för vägvisning ........ ............... .... .... .... ....... ... ... ..... ..... .. 11 
§8 Yttrande över utstä llning 2 av deta lj plan för del av H järup 18:2 m fl, 
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§9 Yttrande över deta ljp lan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO 

etapp 3 i H järup, Staffanstorps kommun ..... .... .... ................. .. ................. . 14 
§ 10 Yttrande över samråd av deta lj plan för del av Hjä rup 7: 1 m fl och 

Västerstad skelettplan i Hjärup, Staffanstorps kommun .... ..... ....... .... .... .... 15 
§11 Motion om utsortering av matavfa ll .. .. .. ....... ... ............... .. ... .. ...... .. .... ....... 16 
§12 Yttrande över detaljp lan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park ... ............. .. .. 18 
§ 13 Förordnande av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen .. .. ....... . 19 
§ 14 Förslag att Farinvägen övertas av kommunen för skötsel från Bostadsrätten 

Sockerbitenl ......... ... .. ...... .. ...... ..... .. .... ..... .... ... ..... ... .. ..... ... ... ..... ...... .. ........ 20 
§ 15 Bokslut 2015 - Årsredovisning ......... .. ... .. .................... .... ..... ........ .......... ... 22 
§16 Redovisning av delegationsbeslut .. .. ... .. ... .... .... .. ...... .... ... .... .. ............. .. ... .. . 23 
§ 17 Övrigt ... .. .. ......... ... ... ... .. .. ... .. ... ... .. ... ... .... ............. ..... .. .... ..... .. ... ... ... .. ... .. .... 24 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Tekniska nämnden 4(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 
Staffanstorps 

kommun 

§1 Godkännande av föredragningslistan 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

Ordfö~ -at_u_r - -
Justerandes signatur 

if' 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 5(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§2 Fastställande av tid och plats för justering 

Tekniska nämnden beslutar 

att justering äger rum i Rådh uset i Staffanstorp onsdagen den 9 mars 
klockan 16.30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(24) 

DATUM: 2016-03-02 

§3 Medborgarförslag gällande sanitär olägenhet mellan 

Bråhögsplatsen 7 och 8, 2015-TN-127 

Tekniska nämnden beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till vad som redo
visats i tjänsteskrivelse daterad 2016-01-26 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 6 oktober inkommit ett medborga r
förslag gä llande sanitär olägenhet mellan Bråhögsplatsen 7 och 8. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november a tt överlämna ärendet till 
tekniska nä mnden för beredning och beslut. 

Förslagsställarna menar a tt bokarna som stå r mellan Bråhögsplatsen 7-8 
och ner mot Skånevägen är en sanitär olägenhet då det sitter fåglar i dem 
som bajsar på gångvägen nedanför. De nämner också bokollon som ett 
orosmoment. 

Bokarna är skyddade i deta lj planen och utgör en del av den vi tala 
grönstrukturen i centrummiljö och fåglarnas ex istens kan inte skyllas på 
dem. Om fågla rna är ett problem är det ett ärende för kommunjäga ren. Om 
bokollenen utgör ett stort problem är allmänheten vä lkommen att kontakta 
tekniska enheten som då ombesörjer a tt bokollonen, liksom löv och 
smågrenar, sopas upp och fo rslas bort. 

Yrkanden 

Ordfö randen Pierre Lindberg (M) yrkar a tt tekniska nämnden ska beslu ta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifa ll till ordfö randes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstatera r att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
a tt nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse da terad 2 01 6-01 -26 
Kommunfullmäktiges beslut § 131, 15 
Med borgarförs lag ankomststämplat 2 015-10-06 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Ord~öran7 ignatur 

/ 1 / L 
c? .:----- -



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 7(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-02 

§4 Medborgarförslag om antagande av trädpolicy för 

Staffanstorps kommun, 2015-TN-133 

Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-02-17 som yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

Den 3 september inkom ett medborgarförslag gä llande antagande av en 
trä dpolicy för Staffanstorps kommun till kommunfu llmä ktige som 
remitterade ärendet t ill kommunstyrelsens arbetsutsko tt som i sin tur 
remitterade ärendet till tekniska nämnden den 18 november. 

Förslagsstä lla rna menar att detalj planerna i H järup inte tar hänsyn ti ll 
befintliga träd i kommu nen. Exempel som Hjärups gamla IP och T ågvägen 
tas upp, och a tt likställa nyp lanterade träd i Hj ärups pa rk med uppvuxna 
träd i andra delar av Hjä rup går enligt förslagsstä llarna inte att gö ra . De 
menar också att trivseln i Hjärup som helhet bl ir lidande av att man fäller 
träd utan föregående analys. 

Det saknas sta tistik på hur många träd vi fä ller respektive planterar va rje 
år, men säkert är a tt ett nyplantera t träd inte kan jämfö ras med ett 
fu llvuxet. Det gä ller både de ku lturh isto riska och samtida kulturella 
vä rdena såväl som de ekosystemtjänster de är en del av. T räd i urbana 
miljöer agerar bland annat vindutjämnande, reducera r 
dagva ttenproblematiken och minskar värmeö-effekten. Detta ger 
ti llsammans en bå de tekniskt förbättrad, hälsosammare och trivsammare 
levnadsmiljö. I dags läget fä lls ett befintl igt träd för att ge pla ts åt en ny 
villa, som i exempelvis detalj planen Äppelhagen, utan mer ingående analys 
av den ku lturhistor ia det bär på samt de tj änster de står för i samhället som 
helhet. H är hade en trädplan kunnat vara vägledande i planeringsarbete t 
och något att lu ta sig mo t om röster från allmänheten skulle höjas under 
utförandet. 

Ett annat pro blem som främst berör Sta ffanstorp är de utgående träden, 
exempelvis längs allen längs Storga tan. Träden vid Storgatan är alla döende 
i fö rtid. De stå r i för små planteringsgropar utan utrymme a tt sprida ut sina 
rö tter. Detta ha r genererat rotsnurror som i pra ktiken innebär att de kväver 
sig själva . Detta är ett ex empel på problem som vi står inför i kommunen 
där en trädplan skulle vara vägledande i det fortsa tta arbetet med att 
utveckla vår kommun t ill en fortsa tt a ttraktiv levnadsmiljö. Trädplanen 
utgör ett viktigt komplement till en grönplan, ett komplement som idag 
saknas . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

p~ 

Tekniska nämnden 8(2 4) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

Forts. §4 

I samband med att en trädplan tas fram bör även grönplanen för 
kommunen ses över. Den togs fram 2010 men saknar tydliga rekreativa och 
biologiska mål såväl som uttalade strategier för grönyteutvecklingen. Från 
och med 2018 kommer det dessutom vara lagkrav på att ekosystemtjänster 
analyseras och tas upp i samtliga planer, något som vi i dagsläget inte har 
någon styrning för i grönplan eller någon annan stans. Grönplanen bör 
därför ses över så att vi möter de krav som den nya lagen innebär. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (5) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-02-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 155 
Med borgarförslag 

Justerandes signatur 

w 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(24) 

DATUM: 2016-03-02 

§5 Information om lekplatser i Staffanstorps kommun 

Ordfj?;J-

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Parkingenjör föredrar ärendet information om lekplatser i Staffanstorps 
kommun under nämndens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 10(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§6 Trafikutredning för området kring Centrumstigen och 

Klockaregårdsvägen, Hjärup, 2016-TN-17 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av utbyggnadsplanerna vid Hjärups centrum och Åttevägen 
har en utredning gjorts av trafik- och parkeringssituationen i närområdet. 
Utredningen ger förslag på å tgärder som syftar till att förbättra för gång
och cykeltrafikanter och effektivisera användningen av tillgängliga 
parkeringar. 

Ord??,]1_ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (24) 

DATUM: 2016-03-02 

§7 Tillägg till riktlinjer för vägvisning, 2016-TN-18 

Ordf~2-

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna tillägg och justering av Riktlinjer för hantering av ansökan 
om vägvisning till företag, kommersiella inrättningar, allmänna 
institutioner, turistmål och liknande, daterad 2 016-02-04 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer för hantering av ansökan om vägvisning till företag, 
kommersiella inrättningar, a llmänna institutioner, turistmål ger inte 
möjlighet att bevilja vägvisning till tex bibliotek eller konsthall om 
gatuadress finns. Tillägg till riktlinjerna och en mindre justering av 
riktlinjerna föreslås därför enligt markering med rött och röd text i gällande 
riktlinjer. 

Yrkanden 

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

Ledamoten W erner Unger (S) yrkar bifall till ordförandes förslag t ill bes lut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att nämnden har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 
Förslag ti ll justering och ändring av Riktlinjer för hantering av ansökan om 
vägvisn ing till företag, kommersiella inrättninga r, a llmänna institutioner, 
turistmå l och liknande, rev 2016-02-04 

Juster~ tur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 12(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§8 Yttrande över utställning 2 av detaljplan för del av Hjärup 

18:2 m fl, Åttevägen i Hjärup, Staffanstorps kommun, 

2015-TN-137 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot detaljplan för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen i 
Hjärup, Staffanstorps kommun 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2015-06-15. Detta beslut 
överklagades, varpå länsstyrelsen 2015-09-29 beslutade att upphäva 
antagandebeslutet. Motivet till upphävandet var att det saknades 
information i planbeskrivning om hur deta ljplanen avviker från 
översiktsplanen och skälet till detta, samt att det i kungörelsen saknades 
information om a tt förs laget avviker från översiktsplanen. 

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande 
idrottsområdet intill Åttevägen i centrala Hjä rup. Området kommer att 
utvecklas till en varierande boendemiljö. Våningsantalet varierar från 1 till 
2 plan för enbostadshusen samt upp t ill 4 plan för flerbostadshusen, dock 
med den översta våningen indragen. 

Trafik 
Planförslaget innebä r inga förä nd ringa r i den övergripande trafikstrukturen. 
Förslaget innebär att Åttevägen byggs o m för att få plats med separat gång
och cykelväg och trädplantering vid östra sidan. Åttevägen utformas med 
trafiksäkerhetshöjande å tgärder. Även Centrumstigen föreslås byggas om 
för att få plats med en separa t gång- och cykelväg. Det interna ga tusystemet 
utformas som lokalgator. Planområdet har mycket goda förb indelser ti ll 
ko llektivtrafik i form av både tåg- och busstrafik . Boendeparkering 
anordnas inom den egna fastigheten. 

VA 
Kommunala ledningar för vatten och avlopp finn s inom närområdet. Den 
befintliga bebyggelsen ko pplas på detta. Dagvattnet ska fördröjas lokalt 
ino m planområdet till ett utgående flöde på 35 Ils, beräknat på 10-å rsregn 
med k limatfaktorn 20% . Centralt i området föres lås en dagva ttenutjämning 
för fördröjn ing av dagvattnet. Gatorna inom området ska höjdsättas så att 
dagvatten vid extrem nederbörd (t.ex. regn med 100 års å terkomsttid) k an 
avledas via gatorna mot de lägre belägna områdena i parkområdet, utan att 
bebyggelsen skadas. 

Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 13(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03 -02 

Forts. §8 

Park 
Den närliggande åkermarken öster om planområdet omvandlas till ett 
större sammanhängande parkstråk (Hjärups Park) som i framtiden blir ett 
värdefullt grönområde för Hjärupsborna. Detta gröna stråk förlängs även 
in i planområdets norra del för att länkas samman med det nordsydliga 
stråk som förbinder skolorna. I väster bibehålls grusplanen, i norr kring 
Hjärupslundsskolan ligger en befintlig parkmiljö. Planområdet fö reslås att 
få en grön inramning och längs med Attevägen fö reslås delar av vägen att få 
en alle med träd som bildar ett grönt stråk mot befintlig bebyggelse i öster. 
Det finns även två lekplatser i närområdet: "Centrumlekan" i Centrum
parken samt "Lottas Leka" väster om området, båda inom gångavstånd. 

Renhållning 
Staffanstorps kommun ansvarar för hämtningen av hushållssopor inom 
området i enlighet med gällande Renhållningsordning. Sophantering löses 
med kärl vid respektive fastighet eller med gemensamt miljöhus. Vid 
flerbostadshusen kan anordnas gemensamma miljörum (soprum). 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
att nämnden har beslu ta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Utstä llning 2 av deta ljplan för del av Hjärup 18:2 m fl , Åttevägen i H järup, 
Staffanstorps kommun daterad 2015-12-11 

Tj änsteskrivelse daterad 201 6-02-05 

Ordfö?7~ Jus~ atur 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 14(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§9 Yttrande över detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, 

Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, Staffanstorps kommun, 

2015-TN-76 

Tekniska nämnden beslutar 

att medel avsätts i tekniska nämndens budge t så a tt erfo rderligt 
parkområdet i Hjärups park kan anläggas som samp rojekt med 
anläggandet av dagvattendamm fö r Hjärup N0 3, samt 

att i övrigt in te ha något att erinra 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhä llsbyggna dsnämnden har ställt u t Detaljplan fö r del av 
Stora Uppåkra 12:2 m.fl, Hjärup N O etapp 3 för gra nskning. 

Detaljplanen gä llande allmän pla ts har inte änd rats i någon nämnvärd 
omfa ttningen sedan samrådet. Dock bör beaktas att för att området ska 
kunna anläggas behöver dagvattendammen söder om området va ra anlagd, 
alterna tiv anläggas i samba nd med att a llmän plats för området byggs ut. 
VA-kollektivets ansvar finansieras inom pro jek tet, medan tillhörande 
parkområde ingå r i tekniska investeringsprojekt H järups park. 

Yrkanden 

O rdfö ran den Pierre Lindberg (M) yrka r a tt tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Unger (5) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag t ill beslut och 
a tt nä mnden har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 201 6-02-1 5 
Gra nskningsha ndlinga r 

Ordförandens si natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 15(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-03-02 

§10 Yttrande över samråd av detaljplan för del av Hjärup 7:1 

m fl och Västerstad skelettplan i Hjärup, Staffanstorps 

kommun, 2015-TN-63 

Tekniska nämnden beslutar 

att beakta samtliga skrivningar i yttrandet daterat 2016-02-15 och utifrå n 
detta komplettera med erforderl iga utredningar m .m 

Ärendebeskrivning 

M iljö- och samhä llsbyggnadsnämnden har stä llt ut detalj plan del av Hjärup 
7:1 m fl , Västerstad skelettp lan i H järup Staffanstorps kommun fö r samråd. 
Deta ljp lanen innebär att möj liggöra infrastrukturen inom ett nytt 
bostadsområde väster om järnvägen, söder om Jakri i Hjä rup. Detaljplanen 
inneh åller ingen kva rtersma rk . 

Deta ljplanen ska ge möjlighet för kommande utbyggnad av bostadsområdet 
Väs terstad som, i enlighet med planprogrammet, fullt utbyggt beräknas 
rymma cirka 850 bostäder va rav cirka 500 ä r lägenheter i fler bostadshus 
och cirka 350 i småhusbebyggelse. Den p lanerade bebyggelsen uppskattas 
ge bostäder t ill cirka 2200 personer. 

Pla nen har en geno mförandetid på 10 år, de tta medför a tt gränser inte bör 
ändras inom 10 å r, varfö r detaljplanen behöver vara vä l genoma rbetad. 

Yrkanden 

Ordfö randen Pierre Lindberg (M) yrka r a tt tekniska nämnden ska bes luta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Unger (S) yrkar bifa ll till ordföra ndes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
att n ämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 201 6-02-1 5 
Yttrande daterat 2 01 6-02-15 
Samrådshandlingar 

Ord~;J_r Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 16(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§ 11 Motion om utsortering av matavfall, 2015-TN-132 

Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna tj änsteskrivelse daterad 2016-02-05 som yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om utsortering av matavfall i 
Staffanstorps kommun. Kommunfullmäktige besluta de den 14 september 
§110, 2015 att remittera motionen till kommunstyre lsen för beredning. 
Ko mmunstyrelsens a rbetsutskott beslutade den 18 november §153, 2015 
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

David Wittlocks (MP) motion löd enligt fö lj ande: 

Miljöpartiet de gröna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar: 
• att en utredning tillsä tts för a tt utreda kostnader för och fö rtjänster 

av att sortera ut matavfa llet från hushållen och k ommunens 
verksamhet i syfte att å tervinna detta i form av biogas, 

• a tt utredningen även föres lår en tidsp lan för en sådan omställning, 

• a tt utredningen av ovanstående frågor är klar innan 2015 års slut 
och presenteras för berörda nämnder och fullmäktige. 

Tekniska kontoret har under 2015 i samarbete med Sysav och övriga 
delägarkommuner arbeta t fram en gemensam avfa llsplan. Det framtagna 
förs laget har nu gå tt vidare för politisk behandling i deläga rkommunerna . 
M atavfa llsfrågan är en av de avfa llsfrågor som tas upp i detta arbete. 
Avfa llsplanen, som är en del av renhå llningsordningen, måste dock beslutas 
av va r kommun för sig vilket innebär att planerna i slu tändan kan vara 
o lika utformade. Politisk behand ling av förslaget pågår för närva rande i 
Staffanstorp. När ett färdigt förs lag finns framtaget ska beslut tas om att 
avfa llsplanen ska ut på samråd. Synpunkter frå n samrådet ska sedan 
beaktas innan fas tställande av ny avfa llsp lan sker. Denna motion föreslås 
därför beaktas i arbetet med framtagningen av ny avfa llsplan. 

Yrkanden 

O rdfö randen Pierre Lindberg (M) yrkar a tt tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

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

Ordf~ / -tu_r ___ _ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ord~ 

Tekniska nämnden 17(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

Forts. §11 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut §153/1 5 
Tjänsteskrivelse 2016-02-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 18(2 4) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§12 Yttrande över detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park 

2015-TN-77 

Tekniska nämnden beslutar 

att VA-avtal som reglerar utflödet från exploateringsområdet ska tecknas 
med fastighetsägare. 

att i övrigt inte ha någon erinran mot detaljplan för Stanstorp 1:6, Roos 
park 

Ärendebeskrivning 

Samrådshandling för detaljplan Roos Park del av Stanstorp 1:6. Syftet med 
planen ä r 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. 

Dagvatten 
Det är av vikt att arbeta med höjdsättningen av området för a tt säkerställa 
att dagva ttnet kan hanteras inom planområdet och att inga skador 
uppkommer på fastigheter vid 100 års regn. 
VA- avta l som reglerar hanteringen av dagva tten till ett begränsa t utflöde 
från exploateringsområdet skall tecknas med exploatören och avtalet ska 
vid överlåtelse av fastigheten överlå tas på köparen. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrka r bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag t ill beslut och 
a tt nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T ekniska nämndens beslu t §71/15 
Samrådshandling 2015- 12-02 
T jänsteskrivelse 2016-02-16 

Ju~ gnatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§13 Förordnande av personuppgiftsombud enligt 

personuppgiftslagen, 2016-TN-11 

Tekniska nämnden beslutar 

19(24) 

DATUM: 2016-03-02 

att utse kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura till personuppgiftsombud för 
tekniska nämnden i Staffanstorps kommun 

Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är tekniska nämnden personuppgifts
ansvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen fö lj s. Tekniska nämnden har 
möjlighet att utse ett personuppgiftsombud vars roll är att registrera och 
kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i 
verksamheten. Då avtal med externt ombud har gått ut behöver ett ombud 
utses. Kommundirektör Ingalill Hellberg föres lår att kva litetsutvecklare 
Hillevi Ventura utses till tekniska nämndens personuppgiftsombud. 

Yrkanden 

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

Ledamoten W erner Unger (S) yrkar bifall till ordförandes förs lag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-22 
Skrivelse daterad 2016-01-22 

OrdföcP,L____ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 20(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§14 Förslag att Farinvägen övertas av kommunen för skötsel 

från Bostadsrätten Sockerbiten 1, 2014-TN-17 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte ta över ansvaret eller drift och skötsel på vägen som gå r från 
Farinvägen och in mot parken 

att därmed anse skrive lsen besvarad 

Ärendebeskrivning 

Förslagslämnaren anser att Staffanstorps kommun ska ta över ansvaret och 
skötseln på vägen (ca 70 m) som gå r från Farinvägen och in mot parken då 
även BRF Brågarp 1 använder denna men inte är villiga a tt ta några 
kostnader. Dessutom anser förslagslämnaren att omgivningen uppfattar 
vägen som allmän. När ärendet togs upp i tekniska nämnden framkom att 
det fa nns kompletterande information i ärendet. Tekniska chefen har därför 
haft ett möte med ordförande i Brf Sockerbiten 1. Under mötet framkom att 
Brf vi lle komplettera förs laget med en a lternativ lösning, att kommunen 
skulle sköta driften av vägen och att föreningen i så fa ll godkänner att 
parkeringen längs gatan används som allmän parkering. 

Gällande målningen av parkeringsrutor på vägen så var detta ett 
missförstånd mellan kommunens entreprenör Peab och det må lande 
företaget. Detta kan dock inte ha blivit till någon nackdel för fören ingen. 

Det finns ett servitut gä llande ledningar i mark men inget servitu t för vägen. 

Kommunen har inte för avsikt att ta över skötsel och underhåll av vägen då 
vägen inte a nses vara till nytta för andra än boende i området. Att överta 
drift och skötsel av vägen är svårt a tt motivera eftersom vägens nytta för 
a llmänheten är mycket begränsad. Att parkeringen sku lle kunna användas 
som allmän parkering skulle troligen vara till h jälp för BRF Brågarp 1 men 
det skulle bättre regleras genom en överenskommelse om gemensam skötsel 
fören inga rna emellan. 

Yrkanden 

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

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

Ordfy ~ '"?a .... tu_r ___ _ _ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Tekniska nämnden 2 1(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-02 

Forts. §14 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad 2014-1 2-09 
T ekniska nämndens beslut §51,15 
Tjänsteskrivelse daterad 201 6-02-05 

Justerandes sign l ur Utdragsbestyrkande 

~4-



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 22(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03 -02 

§15 Bokslut 2015 -Årsredovisning, 2016-TN-13 

Tekniska nämnden beslutar 

att go dkänna årsredovisningen för tekniska nämnden, tekniska nämnden 
ba lansenhet renhållning och tekniska nämnden balansenhet VA samt, 

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare beh andling 

Ärendebeskrivning 

Ärendet fö redras av teknisk chef gä llande bokslut/å rsredovisning för 
tekniska nämndens ve rksamhet år 2015 . 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar a tt tekniska nämnden ska besluta 
enlig t ovan . 

Ledamoten Werner Unger (S) yrka r bifa ll till ordförandes förslag t ill bes lut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslu t och 
a tt nämnden ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2 01 6-02-08 
Årsredovisning, tekniska nämnden skattefin ansierad verksamhet 
Årsredovisning, tekniska nämnden balansenhet renhållning 
Årsredovisning, tekniska nämnden balansenhet VA 

Justerandes signatur Utdrag sbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

23(24) 

DATUM : 2016-03-02 

§16 Redovisning av delegationsbeslut, 2016-TN-14 

Ord?P;J_ 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut fö r perioden 
2015-11 -09 - 2016-01 -27 

Ärendebeskrivning 

Redovisning gällande delegationsbeslut som är tagna under perioden 
2015-11-09 - 2016-01-27. 

Yrkanden 

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

Ledamoten Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
att nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens a rbetsutskotts beslut §16,16 
Sammanställning av delegationsbeslut för perioden 2015- 11-09 -
2016-01-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{;)/ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

24(24) 

DATUM: 2016-03-02 

§17 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Ledamoten W erner Unger (S) stä ller en fråga om fa r thinder på Lagerlöfs 
vag. 

Ledamoten Werner Unger (S) stä ller en fråga om skyltning till den 
offentliga toaletten. 

Ledamoten Werner Unger (S) ställer en fråga om de renoverade lekplatserna 
nu är utrustade med cykelstä ll. 

Utdragsbestyrkande 

dYeL-_ .. 


