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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Pa ragrafer: 

Beslu tande: 

Ersä ttare: 

Övriga deltagare: 

Justera nde: 

Justering: 

Underskrifte r: 

2016-03-02 
18.00 - 20.15, ajo urnering 19.20 - 19.35 
Rådhuset, sammanträdesru m Uppåkra 
§ § 1 - 26 

Eric Ta bich (M ) ordförande 
Björn Stigborg (S) §§ 1-5, 7-26 
Renee Stigborg (S ) §§ 1-5, 7-26 
M aria Leijma n (M) Bjö rn Larsson (C) 
M ats-Åke Westesson (SD) O lle Althin (SPI) 
Kent Lindelöf (MP) Rune Lindahl (M ) 
M ats Flankör (L) Sune Cederpi l (M ) 
Jurgis Porutis (M) § 6 Ulla Winrup (SO ) § 6 

Jurgis Po rutis (M) §§ 1-5, 7-26 
Ulla Winrup (SO)§§ 1-5, 7-26 

Pontus Borgstrand, Stadsbyggnadschef 
Malin Ka rlsson, Byggnadsinspektör 
Alexander Jönsson , Byggnadsinspektör § § 1-4 
Margaret Åkesson, Miljö och hälsoskyddsinspektö r § § 1-5 
Lisa Callreus, T rafik- och exploate ringsingenjör §§ 5-26 
Sofia Ca rlsson-Tjernström, Planarkitek t §§ 1-8 
Kata rina Jeraeus, p lana rkitekt §§ 1-8 
Love Kisiel, planarkitekt § § 1-6 

Björn Stigborg (S) §§ 1-5, 7-26 
Björn Larsson (C) §6 
Rådhuset, 2016-03-09, klockan 12.00 

t!L~vist 

Justera nde Björn Stigb rg (S) Björn 
§§ 1-5, 7-26 §6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U td r agsbestyrka n de 

Ef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-02 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förva ras 

Underskrifter: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2016-03-02 
18.00 - 20.15, ajournering 19.20 -19.35 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ § 1 - 26 

2016-03-10 
2016-04-01 
Råd huset, Staffanstorp 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-03-02 
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§7 Detaljplan för Stanstorp 6:1 mfl, Vikhem IV; beslut om samråd .. ... ....... .. . 14 
§8 Detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen; beslut om granskning. 16 
§9 Information om trafikutredning för området kring Centrumstigen och 
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§ 17 Årsredovisning bygg 2015 ..... ......... .. .... .. ... .... .. ...... ..... ... .... ........... ..... ....... 26 
§ 18 Årsredovisning 2015 .. ....... .. .. .... .. ... ..... ....... ... .... .. .... ... .... ... ..... ..... .... ..... ... .. 2 7 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-03-02 

§1 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utse Björn Stigborg (S) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
pro tokoll på Rådh uset i Staffanstorp onsdagen den 9 mars 2016 klockan 
12.00 . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

fH 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§2 Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta r 

att godkänna föred ragningslistan. 

5(36) 

DATUM: 2016-03-02 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§3 Djurslöv 10:10; överträdelse avseende plan-och bygglagen 
2016-MOS-17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avskriva aktuellt tillsynsärende avseende olovligt installerad eldstad på 
fastigheten Djurslöv 10:10. 

Ärendebeskrivning 

Vid besök på aktue ll fastighet 27 november 2015 kunde det konsta teras att 
en eldstad blivit olovligt insta llerad. Dessutom användes eldstaden den 
aktuella dagen, så den hade dessutom tagits i bruk den aktuella dagen. Ett 
brev skickades ut till fastighetsägaren där han upplystes om att de u tförda 
arbetena var olovligt utförda samt att detta var förenat med 
sanktionsavgifter. Dessutom uppmanades han att lämna in en anmälan 
avseende installation av eldstad om han hade för avsikt a tt behålla 
eldstaden. I brevet informerade vi även om hans möjlighet att vid ta rättelse, 
vilket innebär att eldstaden plockas bort och därmed undanröjs den olovligt 
utförda å tgärden. 

Via ett telefonsamtal från sökanden så meddelade han att han h ade för 
avsikt att vidta rättelse och därmed undanröja det olovligt utfö rda. Vid 
besök på aktuell fastighet 2015-01 -22, kunde det konstateras att den 
aktuella eldstaden var bortplockad och därmed har rättelse vid tagits. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar a tt miljö- och samhällsbyggnads
nä mnden ska besluta att avskriva aktuellt tillsynsärende avseende olovligt 
installerad eldstad på fastigheten Djurslöv 10: 10. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i en lighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-01 

Ordföra ndens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 

/f{ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§4 Djurslöv 4:92 ; överträdelse avseende plan- och bygglagen 
2016-MOS-18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att av (personuppgift), utta en byggnadsavgift på 5 600 kronor samt 
att byggnadsavgiften ska vara inbetald enligt bifogad instruktion senast två 
månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadskontoret har vid besök på aktuell fastighet 7 juli 2011 
kunnat konstatera att en fasadändring utförts på aktuell byggnad, utan att 
något bygglov sökts för denna åtgärd. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanlagt område, men inom ett område med områdesbestämmelser 
där lovplikten utökats. I samband med att åtgärderna uppmärksammades 
skickades där ut ett brev till fastighetsägaren där han uppmanades att söka 
bygglov för den aktuella åtgärden, någon bygglovansökan inkom dock 
aldrig. Vid ett nytt besök av stadsbyggnadskontoret på aktuell fastighet 14 
december 2015, kunde det konstateras att någon rättelse inte skett och att 
den olovligt utförda åtgärden fortfarande fanns kvar (se bilaga 1 ). 
Telefonkontakt togs med fastighetsägaren, där han förklarade att avsikten 
var att inreda den aktuella byggnaden som kontor. Efter detta samtal 
skickades ett brev ut till fastighetsägaren där han informerades om att den 
utförda åtgärden avseende fasadändring var förenad med en byggnadsavgift 
på 5 600:-, samt att det enda sättet att undvika en byggnadsavgift, var att 
återställa fasaden till som den såg ut innan de bygglovpliktiga åtgärderna 
vidtogs. Stadsbyggnadskontoret gjorde dessutom bedömningen att det går 
att bevilja bygglov för den aktuella åtgärden i efterhand, därför 
uppmanades fastighetsägaren att inkomma med en bygglovsansökan 
avseende fasadändring samt ändrad användning. I den utskickade skrivelsen 
gavs fastighetsägaren möjlighet att yttra sig i ärendet, något yttrande inkom 
dock aldrig. Men däremot så skickades en bygglovsansökan för de aktuella 
åtgärderna in. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanlagt område, men inom ett område med 
områdesbestämmelser. I områdesbestämmelserna har lovplikten utökats 
med följande åtgärder: 

- Rivning av byggnad eller del av byggnad som, efter antagandet av dessa
bestämmelser, är bygglovpliktig. Gäller sålunda även ekonomibyggnad för
jordbruket.
- Ändring av byggnad inklusive utbyte av tak- eller fasadmaterial samt
omfärgning.
- Nybyggnad och utvändig ändring inklusive utbyte av tak- eller

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-JNI ~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

Forts. § 4 

fasadmaterial samt omfärgning av ekonomibyggnad för jordbruket. 
- Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar och ljusanordningar.

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) ikraft och den 
äldre plan- och bygglagen (1987:10) upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i 
övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglagen framgår att för 
överträdelser begångna före den 2 maj 201lska äldre bestämmelser 
tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagstiftningen ska dock tillämpas 
om den ger lindrigare påföljd. Stadsbyggnadskontoret drar slutsatsen att 
byggnadsarbetena är påbörjade före den 2 maj 2011, dessutom kan vi 
konstatera att bestämmelserna i den älde plan- och bygglagen (1987:10) ger 
lindrigast påföljd varför dessa ska tillämpas. 

Eftersom byggnadsarbetena hade pågått ett tag vid besöket på aktuell 
fastighet 7 juli 2011 (se bilaga 2), kan det antas att byggnadsarbetena 
påbörjades under 2010. 
Uträkning av aktuell byggnadsavgift: 
Bygglovavgiften 2010 för större fasadändring var 28G = 28x50 = 1 400:-, 
vilket leder till att byggnadsavgiften blir 4xl 400:- = 5 600:-

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att av (personuppgift), utta en byggnadsavgift på 5 
600 kronor samt att byggnadsavgiften ska vara inbetald enligt bifogad 
instruktion senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

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 2016-02-02 
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Justerandes signatur 

;f6 
Utdragsbestyrka nde 
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DATUM: 2016-03-02 

§5 Information om Listeriaprojekt 2015 
2016-MOS-13 

Ordförandens signatur 

t.-T 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta r 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärende beskrivning 

Redovisning av Listeriaprojekt - kontroll i butik med fokus på Listeria och 
hållbarhet av egentillverkade produkter, 2015. 

Under apri l till o ktober 2015 genomfördes ett samarbetsprojekt inom 
livsmedelskontro llen i kommunerna Kävlinge, Lomma, Burlöv, Vell inge, 
Landskrona , Svedala och Staffanstorp. Resultaten presenteras i fo rm av en 
rapport som redovisas för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Projektet inriktades på att undersöka hållbarheten av kyld ätfä rdig mat som 
preparera ts i butik. Prover ana lyserades för förekomst av totalanta l aeroba 
mikroorganismer, Bacillus cereus, Enterokocker, Enterbacteriaceae, 
Jästsvampar, koagulaspositiva Stafylokocker, J\ilögelsvamp samt Listeria 
monocytogenes. Förutom i egentillverkade butiksprodukter kontrollerades 
även förekomst av L. monocytogenes i produkter där denna är vanligt 
förekommande, såsom mögel- och kittostar, gravad och rökt fisk samt 
charkprodukter. 

Varje kommun utförde inspektioner hos utva lda butiker och tog ut prov 
som skickades in till ett ackrediterat la boratorium. De egentillverkade 
produkterna ana lyserades med avseende på L. monocytogenes samt 
relevanta mikroorganismer som kan visa på brister i livsmedelshantering, 
hygien eller rengöring och som kan göra a tt livsmedlen förstörs eller att 
konsumenterna blir sjuka . Enbart Listeriaanalys utfördes på produkter med 
lång hållbarhet så som mögel- och kittostar, kall rökt eller gravad 
vakuumförpackad lax samt charkprodukter. 

Totalt togs 61 prover, varav 58 analyserades fö r förekomst av L. 
monocytogenes. För tre prover gjordes endast hållbarhe tsprov. Endast ett 
prov visade på föreko mst av L. monocytogenes. Totalt togs 44 prover dä r 
hållbarhetsanalys gjordes, varav 28 bedömdes som tillfredsställande, 15 
bedömdes som godtagbara och ett som otillfredsstä llande. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta a tt lägga informationen till hand lingarna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fK 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

Forts. § 5 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-01-21 
Rapport Listeriaprojekt 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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DATUM: 2016-03-02 

§6 Detaljplan för del av fastigheten Hjärup 18:2 m.fl. 

Ordförandens signatur 

Åttevägen; beslut om godkännande 
2015-MOS-45 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar dels 

att utse Björn Larsson (C) att, tillsammans med o rdföranden, justera denna 
paragraf på Rådhuset i Staffanstorp onsdagen den 9 mars 2016 klockan 
12.00, samt 
att godkänna detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl , Åttevägen med 
tillhörande utställningsutlå tande enligt 5 kap plan- och bygglagen. 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen . 

Ärendebesk rivning 

Länsstyrelsen beslutade 2015-09-29 att upphäva Kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplanen med motiveringen att det saknades information 
om att detaljplanen avvek från översiktsplanen i den kungörelse som 
föregick utställningen, samt plan- och genomförandebeskrivn ingen saknar 
redovisning och skäl till avvikelsen från översiktsplanen. Med anledning av 
detta, så har plan- och genomförandebeskrivningen kompletterats med 
denna information på sid 4 och deta ljplanen tas d ärför upp för ett nytt 
beslut om utställning. Plan- och illustrationskartan har inte reviderats. 

Syftet med planläggningen ä r att möjliggöra för ny bostadsbe byggelse på 
gräsplanen och parkeringen vid Åttevägen i centrala delen av Hjärup. 
O mrådet är en del av Hjärup 18:2 m fl och omfattar ca 36 000 kvm. 
Kommunen äger stö rre delen av ma rken. 

Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 20 10-05-31 att uppdra till kommundirektören 
a tt påbörja arbetet med a tt gen om lämplig exploatör bebygga ak tuellt 
område i enlighet med kommunens översiktsplan- Framtidens kommun 
perspektiv 2038 . 

Kommunstyrelsen besluta de 2010-05-3 1 a tt uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta deta ljplan fö r Åttevägenområdet i 
Hj ärup i enlighet med vad som framgår i kommunens översiktsplan 
Framtidens kommun perspektiv 2038. Vid deta ljp lanearbetet skall sä rskilt 
tra fiksitua tionen beaktas, vilket ska ll redovisas fö r kommunstyrelsen. 
Miljö- och samhällsbyggnadsn ämnden beslutade 2011 -04-27 a tt uppdra till 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
Forts. § 6 

2010-05-31 upprätta förslag till detaljplan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att låta sända 
ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägenområdet på 
samråd i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. Nämnden beslutade 
även att eftersom kullen inom området tas bort skall möjlighet för en ny 
kulle kunna skapas någon annanstans, samt att utredning görs om hur 
trafiksäkerheten kan säkerställas med den planerade trafikökning som 
kommer att bli på Klockaregårdsvägen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-17 att 
återremittera ärendet. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-10-29 att godkänna 
samrådsredogörelsen och att sända ut förslag för detaljplan för del av 
Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen på utställning. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-17 att godkänna 
utlåtandet och att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen samt, 
att anta de föreslagna gatunamnen, Sticklingvägen, Skottvägen och 
Frövägen, i detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen, enligt 
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades. 

Länsstyrelsen beslutade 2015-04-28 att upphäva Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Då den bedömts 
avvika från översiktsplanen i norra delen av planområdet samt att nämnden 
saknar befogenhet att anta detaljplanen. 

Kommunfullmäkti~e beslutade 2015-06-15 att anta detaljplan för del av 
Hjärup 18:2 m fl, Attevägen. 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades av ett anta l hjärupsbor. 

Länsstyrelsen beslutade 2015-09-29 att upphäva Kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplanen. Eftersom att de saknas information i både 
planbeskrivning och kungörelse om förslaget avviker från översiktsplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att sända ut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen på ny 
Forts.§ 6 

utställning i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö - och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att utse Björn Larsson (C) att, ti llsammans med 
ordföranden, justera denna paragraf på Rådhuset i Staffanstorp onsdagen 
den 9 mars 2016 klockan 12.00, samt att godkänna detaljplan fö r del av 
Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen med tillhörande utställningsutlåtande enligt 5 
kap plan- och bygglagen, dels bes luta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta detaljplan för del av Hj ärup 18:2 m fl, Åttevägen. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Björn Stigborg (S) och Renee Stigborg (S) i 
handläggningen i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-10 
Utlåtande 
Plan- och genomförandebeskrivn ing 
Plan- och illustratio nskarta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§7 Detaljplan för Stanstorp 6:1 mfl, Vikhem IV; beslut om 

samråd 
2015-MOS-47 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att låta sända ut förslag till detaljplan för Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV på 
samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av 

Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps täto rt. 

Planförslaget omfattar kvarter för bostäder och centru mverksamheter, yta 
för en ny skola/förskola, en ny pa rk (Vendelparken), en fö rlängning av den 
delvis utbyggda Vattenparken i norr, den ös tra delen av Vikhems byväg och 
dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området 
nödvändig infrastruktur. 

Planområdet är ca 2 1 ha stort och utgörs av del av fas tigheterna Stanstorp 

6:1, 5:1 och 4:1 som ägs av Staffanstorps kommun. 

Tidigare beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-02-29 att uppdra å t 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag t ill en a lternativt två 
deta ljplaner för Vikhem IV, i enlighet med planprogrammet fö r 
Vikhemsområdet och bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen. 

Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att revidera 
det ursprungliga planuppdraget och utöka planområdet med ca 10 ha 
mark. Den aktuella marken omfattas sedan tidiga re av deta ljplanen för 
Stanstorp 4: 1 m fl, Vikhem etapp III och utgörs av ännu inte utbyggda 
bostadkvarter, gator och ytor fö r park och fo rnområde. Utökningen av 
planområdet syftar till a tt: 

M öjliggöra en omdragning av den östligaste delen av Vikhems 
byväg, då det framkommit att Sydvatten har en tömningsanordning 
som är placerad där Vikhems bygata möter Sydvattens två 
distributionsledningar. 

Mö jliggöra ett större antal byggrätter i de östra delarna av Vikhem 
III, inom det som nu är p lanlagt som PARK/FORN. Ett större anta l 

Ordförandens signatur Jus'j;{des signatur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-02 

Forts. § 7 

byggrätter ger ekonomiska förutsättningar för en slutundersökning 
av fornlämningen, vilket i sin tur innebär att en mer kvalitativ park 
kan anläggas. 

Möjliggöra en justering av bestämmelserna gä llande framför allt 
byggnadshöjden för de berörda kvarteren inom Vikhem III, för att 
underlätta genomförandet av den typ av bebyggelse som avsetts 
inom området. 

Utöver ovanstående utökning av planområdet reviderades uppdraget med 
avseende på skolan inom området. Inom området ska det ges möj lighet att 
uppföra en skola alternativt en förskola med up p till 10 avde lningar. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att lå ta sända ut förslag till detaljplan för Stanstorp 
6:1 m fl, Vikhem IV på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 
17 § plan-och bygglagen (2010: 900). 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att miljö - och samhällsbyggnadsnä mnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-25 
Planbeskrivning justerad 2016-03-02 
Plankarta justerad 201 6-03-02 
Illustrationska rta justerad 2016-03-02 

Ju~ des signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§8 Detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen; beslut om 

granskning 
2015-MOS-36 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
att lå ta sända ut förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen på granskning enligt bestämmelserna i 5 kap 18-21 
och 23-24 § plan-och bygglagen (2010:900). 

Ärendebeskrivning 

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

Planområdet bestå r av fastigheten Hjärup 8:230 vars area l uppgå r till 
knappt 0,2 ha. Fastigheten ägs av Staffanstorps kommun som har tecknats 
föravtal till markanvisningsavtal med Darjac Fastigheter AB gä llande 
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 va rierad boendemiljö med 15-30 
bostäder per hektar. 

Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden bes lutad e 2014-10-29 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till deta ljplan för Hjärup 8:230, 
Klocka regårdsvägen, i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-07 att låta sända 
ut fö rslag till detaljplan för Hjä rup 8:230, Klockaregårdsvägen på samråd 
en ligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 §plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna samrå dsredogörelsen, samt att lå ta 
sända ut förs lag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen på 
granskning enligt bestämmelserna i 5 kap 18-21 och 23-24 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ordförandens signatur Juste randes signatur 

~~ 
Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-02 

Forts. § 8 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2016-02-01 
Planbeskrivning 
Plan- och illustra tionskarta 
Samrådsredogörelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-02 

§9 Information om trafikutredning för området kring 

Centrumstigen och Klockaregårdsvägen, Hjärup 
2016-MOS-21 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö - och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att lägga informationen till handlinga rna . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-1 6 
Trafikutredning för området kring Centrumstigen och Klockaregårdsvägen, 
Hjärup, daterad 201 6-02-15 

Ordförandens signatur J"l6ndes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§10 Parkeringsnorm för Staffanstorps kommun 
2015-MOS-41 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta Parkeringsnorm för cykel och bil för Staffanstorps kommun, 
daterad februari 2016. 

Ärendebeskrivning 

Enligt plan- och bygglagen är fastighetsägaren skyldig att anordna 
parkering för sin fastighet. Som stöd för a tt göra en bedömning av detta tar 
många kommuner fram en parkeringsnorm som ä r ett stöd vid 
detaljplanering och bygglovprövning. I normen finns riktlinjer fö r vilka 
krav som ställs på byggherrar och fastighetsägare så a tt en rimlig 
efterfrågan på parkering kan tillgodoses. En parkeringsnorm innebär även 
att samma krav stä lls på alla fastighetsägare och exploatörer och därmed 
blir planeringsförutsättningarna transparanta och förutsägbara . 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrka r att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att anta Parkeringsnorm för cykel och bil för 
Staffanstorps kommun, daterad februari 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast före ligger ett förs lag t ill beslut och 
finner a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 
Förslag till Parkeringsnorm - för cykel och bil, Staffanstorps kommun, 
februa ri 2016 

Ordförandens signatur ~ des signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§11 Lokal trafikföreskrift om förbud mot personbilstrafik mellan 

Gårdsallen och Hjärupsvägen 
2016-MOS-22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att skicka förslag till lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Vanningastigen i Hjärup daterad 2016-02-04 på remiss till 
Polismyndigheten för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Vanningastigen i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av utbyggnaden av Äppelhagen har trafiksystemet i området 
förändrats, se utdrag från detaljplanen för Äppelhagen nedan. För att 
undvika backande sopbilar i områdets nordvästra del och underlätta 
framkomligheten för räddningsfordon föreslås den nu avstängda 
kopplingen mellan Gårdsa llen och Hjärupsvägen i norr öppnas upp för 
sopbilar och räddningsfordon. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar a tt miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att skicka förs lag till lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik med fordon på Vanningastigen i Hjärup daterad 
2016-02-04 på remiss till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej 
erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på 
Vanningastigen i Hjärup. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslu tat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 
Förslag till lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på 
Vanningastigen i Hjärup, daterad 2016-02-04 

Ordförandens signatur Just;;ates signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§12 Lokal trafikföreskrift om hävande av stannandeförbud 

Rudolf Bååths väg 
2016-MOS-23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att skicka förs lag till lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och pa rkera 
fo rdon på Rudo lf Båå ths väg i Staffanstorp daterad 2016-02-04 på remiss 
ti ll Polismyndigheten för yttrande samt 
att om ej erinra n finns från remissinstansen uppdra till ordföranden a tt 
besluta om antagande av lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbu d att stanna och pa rkera 
fordon på Rudolf Båå ths väg i Staffa nstorp. 

Ärende beskrivning 

Gälla nde lokala trafikföreskrifter beslutades när det fa nns en mack vid 
Rudo lf Båå ths väg. Eftersom verksamheten inte fi nns kvar fö reslås 
stannande- och parkeringsförbudet tas bort. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T a bich (M) yrkar a tt miljö - och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att skicka förs lag till lo kala trafikfö reskrifter om 
upphävande av Sta ffanstorps loka la trafik fö reskrifter om för bud a tt stanna 
och parkera fordon på Rudolf Båå ths väg i Staffanstorp daterad 20 16-02-
04 på remiss till Polismyndigheten fö r yttrande sa mt a tt om ej erinran finns 
från remissinstansen uppdra ti ll ordföranden att besluta om antagande av 
loka la trafikfö reskrifter om upphävande av Staffanstorps lokala 
trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fo rdon på Rudolf 
Båå ths väg i Staffansto rp. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt de t endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslutat i en lighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 201 6-02-04 
Förslag till lokala trafikföreskrifter om upphävande av Staffanstorps lokala 
tra fikföreskrifter om fö rbud att stanna och parkera fordon på Rudolf 
Båå ths väg i Staffanstorp , daterad 201 6-02-04 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

pi 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-02 

§13 Lokal trafikföreskrift om handikapparkering vid Rådhuset 

saknas 
2016-MOS-26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att skicka förslag till loka la tra fikföreskrifter om parker ing på Torget i 
Staffanstorp daterad 2 01 6-02-04 på remiss till Po lismyndigheten fö r 
yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av lokala trafikföreskrifter om parkering på T orget i 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

De parkeringspla tser som är markerade och skyl tade som 
handikapparkering på T orget söder om Rådhuse t sakn ar lokala 
trafikföreskrifter. Handikapparkeringspla tse rna fö res lås t idsbegrä nsas t ill 
4 timmar, utan tidsbegränsning gä ller generellt 3 t imma r. Övriga 
parkeringsplatser är tidsbegränsade till 2 timmar. 

Yrkanden 

O rdfö randen Eric Ta bich (M) yrka r, med instä mmande av Björn Stigborg 
(S) , a tt milj ö- och samhällsbyggnads- nämnden ska beslu ta att skicka 
fö rslag till lokala trafi kföreskrifter om parkering på Torget i Staffanstorp 
da terad 201 6-02-04 på remiss till Polismyndigheten för yttra nde sa mt att 
om ej erinran finns från remissinstansen uppdra t ill ordföranden att besluta 
om antagande av loka la trafikföreskrifter om parkering på Torget i 
Staffanstorp. 

Beslutsgång 

Ordföra nden konsta terar a tt det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att milj ö- och samh ällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-02-04 
Förslag till lokala trafikfö reskrifter om parkering på Torget i Staffanstorp , 
daterad 2016-02-04 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§14 Ändring av Lokal trafikföreskrift tättbebyggt område i 

Hjärup 
2015-MOS-49 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta r 

att anta LTF nr 1230 2016-0003 gä llande tä ttbebyggt område i H järup. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015 att 
skicka förs lag till lokala trafikföreskrifter gä llande ändring av tättbebyggt 
område i Hjärup på remiss till Polismyndigheten och T rafikverket. 
Polismyndigheten hade inget att erinra. Trafikverket hade dock önskemål 
om en mindre justering av gränserna vid Gamla Lundavägen och 
Lommavägen, nämligen 20 meter åt öster mot Hj ärupsvägen på 
Lommavägen och 20 meter å t nordöst från Hökvägen på Gamla 
Lundavägen för att passa placering av vägmärken. Förslag till loka la 
trafikföreskrifter har justera ts enligt Trafikverkets synpunkter. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att an ta LTF nr 1230 2016-0003 gä llande tättbebyggt 
område i Hjärup. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 201 6-02-04 
Förslag ti ll L TF nr 1230 2016-0003 gä llande tä ttbebyggt område i Hjä rup 
daterad 2016-02-1 8 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

r6 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§15 Årsredovisning Planering 2015 
2016-MOS-19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushå llning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas fö r varje kalenderå r en 
verksa mhetsplan som godkänns av miljö - och samhällsbyggnadsnämnden. 
Uppfö ljning sk er halvårsvis med redovisning i september respektive 
fe bruari. 

Stadsbyggnadskontorets plan- och exploateringsenhet biträder miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan
och byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen , och som 
handhar det närmaste överinseendet över byggna dsverksamheten. 

Års plan för 2015 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och 
exploa teringsenheten planerat att utföra för miljö- och samhällsbyggnads
nä mnden under året. Arsredovisningen är en avrapportering av den 
verksamhet som bedrivits för nämnden och gä ller för hela verksamhetså ret 
1 januari till och med 31 december 2 01 5. 

Yrkanden 

Ordföra nden Eric Ta bich (M) yrka r a tt miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska beslu ta a tt godkänna redovisningen och lägga den till 
handlinga rna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar at t det endast fö religge r ett förs lag till bes lut och 
finner a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse da terad 201 6-02-04 
Årsredovisning planering 201 5 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§ 16 Årsredovisning miljö 2015 
2016-MOS-28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samh ällsbyggnadsnämnden fu llgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftninga r bl.a. inom livsmedel- och 
miljöskyddsområdet. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen 
planeras utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen 
som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten. 

Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följ as upp och redovisas fö r 
nämnden genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T a bich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta a tt godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-02-03 
Årsredovisning Miljö 20 15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(36) 

DATUM: 2016-03-02 

§17 Årsredovisning bygg 2015 
2016-MOS-29 

Ordförandens signatur 

tl 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till h and lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kommunens strävan a tt uppnå god ekonomisk hushållning och 
fö rbä ttrad verksamhetsstyrning, upprättas fö r va rje kalenderår (fro m 
2009) en årsplan (tidiga re benämnd verksamhetsplan) som godkänns av 
miljö- och samhällsbyggna dsnämnden. Uppfö ljning sker delårsvis och 
å rsvis. 

Yrkanden 

Ordfö randen Eric Tabich (M) yrkar att milj ö- och samhä llsbyggnads
nämnden ska besluta a tt godkänna redovisningen och lägga den till 
ha ndlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag till beslu t o ch 
finner att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden besluta t i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

T jä nsteskrivelse da terad 201 6-02-03 
Årsredovisning Bygg 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-02 

§18 Årsredovisning 2015 
2016-MOS-30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna å rsredovisningen samt 
att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet redogör för bokslut/ årsredovisning för mi lj ö - och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet år 2015. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhä llsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna årsredovisningen samt 
att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen fö r vidare behandling. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 
Årsredovisning 2015 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§19 Intern kontroll uppföljning 
2015-MOS-32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen sa mt 
att lägga rapporteringen till handlingarna. 

Ärendebesk rivning 

Redovisning av de interna kontrollpunkterna som nämnden antagit för 
2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T a bich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna rapporteringen samt att lägga 
rapporteringen ti ll handlingarna . 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligge r ett fö rslag t ill beslu t och 
finner att mi lj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 16-02-04 
Intern kontroll 2015- redogörelse 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-02 

§20 Förordnande av personuppgiftsombud enligt 

personuppgiftslagen 
2016-MOS-14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utse kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura till personuppgiftsombud för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
personuppgiftsa nsvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen följ s. Miljö
och samhällsbyggnadsnämnden 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 
Inga lill Hellberg föres lår a tt kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura utses ti ll 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens personuppgiftsombud . 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T abich (M) yrkar a tt miljö- och samhälls byggnads
nämnden ska besluta att utse kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura till 
personuppgiftsombud för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 
O rdföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag till bes lut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslu ta t i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-22 
Skrivelse ang . Förordnande av personuppgiftsombud enligt 
personuppgiftslagen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffans torps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 30(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§21 Redovisning av delegationsbeslut - trafikärenden 

2016-MOS-1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt 
att godkänna redovisning av delega tionsbesl ut 

Ärendebeskrivning 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndnummer 
(personuppgift) dnr (personuppgift)
(personuppgift) dnr (personuppgift) 

Ordförandens delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter i nedanstående 
ärenden: 
1230 2015:0021 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud att stanna och parkera fordon på Norregatan och Apoteksgatan i 
Staffanstorp 
1230 2015:0022 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tidsbegränsning av parkering på norra sidan av Norregatan i Staffanstorp 
1230 2015:0023 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
huvudled på Kyrkvägen i Staffanstorp 
1230 2016:0004 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud mot trafik med fordon på Södra Lundavägen i Staffantorp 

Trafikingenjörens delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter i nedanstående 
ärenden: 
1230 2015:0001 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot trafik med fordon på Storgatan och Valhallavägen i 
Staffanstorp 
1230 2015:0002 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om att 
under viss tid inte tillämpa kommunens lokala trafikföreskrifter (1230 
2010-0004 och 1230 2010-0021) om enkelriktad trafik på Apoteksgatan 
och Norregatan i Staffanstorp 
1230 2015:0019 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda 
trafikregler om förbud att parkera på Parkallen i Hjärup 
1230 2015:0024 Staffanstorps kommuns föreskrifter om förbud mot 
genomfartstrafik på Södra Lundavägen i Staffanstorp 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

v lr 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-03-02 

Forts.§ 21 

Yrkanden 
Ordföranden Eric T ab ich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisningen av delega tionsbeslu t 
avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt att godkänna 
redovisning av delegations beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 

/0 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 32(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§22 Redovisning av delegationsbeslut - miljöärenden 
2016-MOS-2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i mil jöärenden under 
perioden 2015-11-04 - 2016-02-03 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALI) och (GE) har, med stöd av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidaredelega t ionsbeslu t 
2013-08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 20 15-05-07-2015-08-14 
enligt förteckning. 
Förkortningar handläggare: 
JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALi= 
Katia Lilj a, CL=Charlotte Leander. 
Förkortningar å tgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisn ingen av delegationsbeslut i 
m iljöärenden under perioden 2015-11-04 - 2016-02-03 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 
Ärendelista 2015-11-04 - 2016-02-03 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§23 Redovisning av delegationsbeslut - byggärenden 
2016-MOS-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under 
perioden 2015-11-06 - 2016-02-03 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd 
av miljö- och samhä llsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014, fattat 
beslut i ärenden under perioden 17 september 2015 till och med 5 
november 2015 enligt för teckning. 

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

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att milj ö- och samhällsbyggnads
nämnden ska beslu ta att godkänna redovisningen av de legationsbeslut i 
byggärenden under perioden 2015-11 -06 - 2016-02-03 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 
Ärendelista byggä renden 2015-11-06 - 2016-02-03 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 34(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-02 

§24 Redovisning av delegationsbeslut - Stadsbyggnadschefen 
2016-MOS-38 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebesk rivning 

Stadsbyggnadschefen har med stö d av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delega tionsordning § 59/14, fat tat beslut i 
fö lj ande ärende. 

Beslu t om a tt avvisa överklagande på deta lj planen för Stora Uppåkra 2: 14 
m fl, Pihlängen. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Ta bich (M) yrkar a tt miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska beslu ta att godkänna redovisning av delega tionsbes lut 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill bes lut och 
finner att milj ö- och samhällsbyggn adsn ämnden besluta t i enl ighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-05 

Ordförandens signatur Jiis'des signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§25 Redovisning av meddelanden 
2016-MOS-6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

35(36) 

DATUM: 2016-03-02 

a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2015-11-04 varvid Länsstyrelsen 
beslutar att avslå överklagandet gä llande miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

b) Beslut frå n Länsstyrelsen Skåne 2016-01-12 va rvid Länsstyrelen 
upphäver det överklagade beslutet om byggsanktionsavgift på 
fastigheten Nevish ög 15:15, Staffanstorps kommun 

c) Dom från Mark- och miljödomstolen i mål om bygglov fö r 
nybyggnad av tre flerbostadshus på fastigheten Borggård 1:245 i 
Staffanstorps kommun; nu fråga om prövningstillstå nd. Mark- och 
miljödomstolen ger inte prövningstillstånd. (Dnr 2012- B0139) 

d) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2015-12-03 varvid Länsstyrelsen 
beslutar att upphäva det överklagade beslutet och visar ärendet åter 
till miljö- och byggnadsnämnden i Staffanstorps kommun för vidare 
handläggning (dnr 2015- B0050) 

e) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-02-05 varvid 
Förvaltningsrätten beslutar att bifa lla ansökan och förp liktar vite 
(dnr 2014.0381 -26) 

f) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2016-01-27 va rvid Länsstyrelsen 
avslår överklagande på detaljplanen för Stor Uppåkra 2 : 14 m fl, 
Pihlängen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

J)-{ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

36(36) 

DATUM: 2016-03-02 

§26 Övrigt 

Ordförandens sig natur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppvaktar Jurgis Porutis (M) med 
anledning av bemärkelsedagen som varit. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


