
Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-05-17 
18.00 - 19.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§18- 28 

Björn Magnusson (L) ordföranden 
Werner Unger (S) Stefan Johnsson (M) 
Pierre Lindberg (M) Fredrik Andersson (SD) 
Agneta Nilsson (S) Anders Olsson (C) 
Christian Ask (M) Lotta Sjögran (MP) 
Ingvar Carlsson (S) Jan-Åke H olmbeck (M) 

Eva Velin (M) 
Sten Lindahl (S) 
Cecilia Peltola (L) 

Lennart Ek (SPI) 
Evert Ohlsson (C) 
Toni Nilsson (SD) 

Pontus Borgstrand, stadsbyggnadschef 
Peter Norlander, teknisk chef 
Bianca Mogren, nämndsekreterare 

Werner Unger (S) 
Rådhuset, 2016-05-23, klockan 7.45 

Utdragsbestyrkande 

1(14) 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Anslag/Bevis 

2(14) 

DATUM : 20 16-05-1 7 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Tekniska nämnden 
2016-05-17 
18.00 - 19.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 
§§18-28 

2016-05-23 
2016-06-14 
Rådhuset, Staffanstorp 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

3(14) 

DATUM: 2016-05-1 7 

§ 18 Förändring av föredragningslistan .............................................................. 4 
§ 19 Fastställande av tid och plats för justering .... .... ... ... .. .. ... ............... .... .......... 5 
§20 Yttrande över samråd kring förslag till Deta ljplan för del av Stanstorp 6 :1 

m fl, Vikhem IV i Staffanstorp ............... .............................................. ....... 6 
§21 Yttrande över granskning av förslag till deta ljplan för Hjärup 8:230, 

Klockaregårdsvägen i Hjärup ....... ... ............................................................ 7 
§22 Skrivelse gällande avfallsplan för framtiden .. ....... ..... ......... ................ ......... 8 
§23 Uppföljning investeringsbudget 2016 .......................................................... 9 
§24 Ekonomisk månadsuppföljning för tekniska nämnden jan - apr å r 2016 ... 10 
§25 Redovisning av delegationsbeslut. ...... .... ......... .................. ................ ........ 11 
§26 Redovisning av meddelanden .................................................................... 12 
§27 Val av tekniska nämndens arbetsutskott ... ................................................ 13 
§28 Övrigt ................................................. ............. .................... .......... ........... 14 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka nde 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(14) 

DATUM: 2016-05-17 

§18 Förändring av föredragningslistan 

Ordförande~ 

Tekniska nämnden beslutar 

att ärende 5 "Upphandling av hinderbana på Gullåkra mosse" utgår och att 
ett nytt ärende "Val av tekniska nämndens arbetsutskott" läggs till 
föredragningslistan och behandlas som ärende 12, samt 

att föredragn ingslistan fastställs med ovan angiven ändring 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Tekniska nämnden 5(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-05-17 
Staffanstorps 

kommun 

§19 Fastställande av tid och plats för justering 

Tekniska nämnden beslutar 

att justering äger rum på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 23 maj 
2016 klockan 7.45. 

Ordförandens si~ J usterandes signatu r 

~ 
Utd r a gsbestyrka nde 

f--



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(14) 

DATUM: 2016-05-17 

§20 Yttrande över samråd kring förslag till Detaljplan för del av 

Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV i Staffanstorp, 2016-TN-25 

Ordföra ndens signatu r 

(f\ 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot deta ljplan för d el av Stanstorp 6:1 m fl , 
Vikhem IV i Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har stä llt ut rubricerad detal jplan för 
samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatt utbyggnad österu t 
inom Vikhemsområdet. Inom detaljplanen är det planerat för cirka 350 
bostäder i flerbostadshus samt enfamiljshus som är friliggande, radhus eller 
kedjehus. I nordöstra delen av området så är det möjligt med en skola 
/förskola och inom området möjliggörs äldreboende. Ko mmunen kommer 
att vara huvudman för den allmänna platsen inom planen och den bestå r av 
ga tunät med torg, gång och cykelvägnät som trafiksäkras samt parker 
innehållande dagva ttenfördröjning. Det finns god a föru tsättningar för 
utbyggnad av VA-nätet inom planområdet. Det finns anslutning för ren
vatten. Dagvattennä tet och spillvattennätet är förberett för denna utbygg
nad med tillräcklig kapacitet i anslutande ledningsnät och med två spill
va ttenpumpstationer och en dagva ttenpumpstation. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

Werner Unger (S) yrkar bifa ll till ordföra ndes förs lag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslu t och 
finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta . 

Särskilt yttrande 

Anders O lsson (C) lämnar ett särskilt yttra nde, bilaga § 20. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §19,16 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13 
Samrådshandlingar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkan de 



0%~ CENTERPARTIET 

Särskilt yttrande till Tekniska nämnden över dagvattenhantering vid 
detaljplanarbetet. 

Vi i Centerpartiet anser att kommunen i detaljplanarbetet skall ha ett annat beräkningssätt för 

dimensionering av dagvattenmagasin. Det bör vara bättre anpassat för stora regn och därmed, dels 

ge jämnare flöden till våra vattendrag, dels för att vara bättre rustade för framtida krav på 

dagvattenrening, vilket kommer enligt Vattendirektivets intentioner. 
I 

Vid dagens beräkning av dagvattenflöde i detaljplan utgår man ifrån 1,5 1/sek. och hektar. Det är 

samma beräkning som man använder vid beräkning av ett dräneringssystem i ett åkerlandskap där 

vattnet skall dräneras genom markprofilen. Ett detaljplanerat område med hårdgjorda ytor awattnas 

utan fördröjning direkt till dagvattenledning. Vid beräkningen av 1,51/sek och hektar blir 

avvattningen 5400 I vid ett regn om 10 mm medan awattningen blir 100000 I om all mark är 

hårdgjord. 

Exemplet belyser hur dagens beräkning står i motsats till en hållbar avvattning till våra vattendrag. 

För Centerpartiet i Staffanstorp 20160517 

Anders Olsson 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 7( 14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-17 

§21 Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för 

Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen i Hjärup, 2015-TN-115 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot detaljplan för H järup 8:230, Klockaregårds
vägen i Hjärup 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus 
längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny, 
enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergå rden - Klockaregårdsvägen. 
Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av 
Hjärup 4:2, tota lt cirka 2100 kvm mark som är i kommunal ägo. Mindre 
ändringar har gjorts efter samrådet men bedöms ej påverka tekniska 
nämndens ansvarsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §2 1,16 
T ekniska nämndens beslut §87,15 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-1 3 
Granskningshandling 

Ordföra ndens~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

L-



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(14) 

DATUM: 2016-05-17 

§22 Skrivelse gällande avfallsplan för framtiden, 2016-TN-30 

Tekniska nämnden beslutar 

att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-04-1 1 som svar på Hjärups 
Byalags skrivelse 

Ärendebeskrivning 

Hjärups Byalag inkom den 7 februari med skrivelsen "Avfallsplan för 
framtiden." H järups Byalag anser att Staffanstorps kommun har halkat 
efter när det gäller utveck lingen av avfa llshanteringen i jämförelse med 
kringliggande kommuner. Byalaget vill att kommunen i den nya avfalls
planen ska införa fastighetsnära insamling av t ex förpackningar och 
matavfall för att bidra ti ll en bättre miljö. Tekniska kontoret har under 
2015 i samarbete med Sysav och övriga delägarkommuner arbetat fram en 
gemensam avfa llsplan. Det framtagna förslaget har nu gått vidare för 
politisk behandling i delägarkommunerna. Avfa llsplanen, som är en del av 
renhållningsordningen, måste dock beslutas av var kommun för sig vilket 
innebär att planerna i slutändan kan va ra olika utformade. Politisk behand
ling av förs laget pågår för närvarande i Staffanstorp. När ett färdigt förslag 
finns framtaget ska beslut tas om att avfa llsplanen ska ut på samråd. Syn
punkter från samrådet ska sedan beaktas innan fastställande av ny 
avfa llsp lan sker. Denna skrivelse föreslås därför beaktas i arbetet med 
framtagningen av ny avfa llsplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §22,16 
T jänsteskrivelse daterad 2016-04-11 
Skrivelse, "Avfalls plan för framtiden ", från Hjärups Byalag 

Ordförandens~ Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9( 14) 

DATUM: 20 16-05-17 

§23 Uppföljning investeringsbudget 2016, 2016-TN-31 

Ordföranden~ 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av investeringsbudget för tekniska nämnden, 
tekniska nämnden balansenhet VA och tekniska nämnden balansenhet 
renhållning 

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av investeringsbudgeten 2016 fö r Staffanstorps 
kommuns tekniska nämnd. Redovisningen uppvisar en prognos i balans . 
Inom befintliga budgetramar för tekniska nämnden kan viss omdisponering 
av medel behövas under året. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska beslu ta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §23,1 6 
Sammanställning av investeringsuppföljning år 2016 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

10(14) 

DATUM: 2016-05-17 

§24 Ekonomisk månadsuppföljning för tekniska nämnden jan -

apr år 2016, 2016-TN-12 

Ordförandens signatur 

(p1 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden, tekniska nämnden 
balansenheten VA och tekniska nämnden balansenhe t renhållning 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar teknisk chef ärendet om 
månadsuppföljning januari - april 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till bes lut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §25,16 
Sammanställning av ekonomisk månadsuppföljning jan-apr år 2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

·-



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§25 Redovisning av delegationsbeslut, 2016-TN-14 

Tekniska nämnden beslutar 

11 (14) 

DATUM: 2016-05-17 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut för perioden 2016-
01-28 - 2016-04-12 

Ärendebeskrivning 

Teknisk chef föredrar ärendet gä llande delegationsbeslut som är fattade 
under perioden 2016-01-28 - 2016-04-12. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §25,16 
Sammanställning delegationsbeslut för perioden 2016-01-28 - 2016-04-12 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(14) 

DATUM: 20 16-05-17 

§26 Redovisning av meddelanden, 2016-TN-15 

Ordföranden~ 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Beslutsunderlag 

a) Dom från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen gä llande VA
avgift på fastigheten Brågarp 1:39, Staffanstorps kommun. (Dnr 
2015-TN-72) 

b) Trafikverkets ändringar gä llande motionscykelloppet Öresund runt 
2016. (Dnr 2016-TN-5) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§27 Val av tekniska nämndens arbetsutskott 

Tekniska nämnden beslutar 

13(1 4) 

DATUM : 2016-05- 17 

att from den 29 april 2016, för resterande del av mandatperioden, som ny 
ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott efter Pierre Lindberg (M) 
utse Björn Magnusson (L), samt 
att fr o m den 29 april 2016, för resterande del av mandatperioden, som ny 
1 :e vice ordförande i tekniska nämndens arbetsutskott efter Anders Olsson 
(C) utse Pierre Lindberg (M) 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden upptar ärende om va l av ordförande och 1 :e vice 
ordförande till tekniska nämndens arbetsutskott för resterande del av 
mandatperioden. Det noteras att Werner Unger (S) vidhåller sin plats som 
2:e vice ordföra nde i tekniska nämndens arbetsutskott. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta 
enligt ovan. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att tekniska nä mnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut §65,16 
Kommunfullmäktiges beslut §66,16 

Justerandes signatur 

if 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(14) 

DATUM: 20 16-05 -1 7 

§28 Övrigt 

Ordföra~ 

Ordföranden tar upp frågan gä llande utbildningsdag och ger tekniska 
chefen i uppdrag att ta fram förslag på datum för en utbildningsdag i höst 
till tekniska nämndens nästakommande sammanträde. 

Ordföranden meddelar att tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 
den 31 maj flyttas till den 30 maj klockan 15.00. 

Werner Unger (S) stä ller frågan till tekniska chefen om Staffanstorps 
kommun har regler/en policy gä llande farthinder i Staffanstorps kommun 
och får till svar att detta finns inte i Staffanstorps kommun. 

Werner Unger (S) ställer frågan till tekniska chefen varför dagvatten
dammen rensades när ankorna låg på ägg och får till svar att entreprenören 
har ett schema att fö lja för att utföra detta arbete, men att entreprenören 
vidtar försiktighetsåtgärder vid dessa tillfä llen. 

Utdragsbestyrkande 

,_ 


