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1 (1 4) 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 2(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-26 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
2016-04-26 
13.00 - 15.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B 
§§ 17-27 

2016-04-29 
2016-05-21 
Rådhuset, Staffanstorp 

- ~,~~~ 
Bianca Mog en 

·------------ --- ------- ------- ---- ---------- ----------------------- ------------ ------------- ---------------- --------

Ordfö~;? Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 3( 14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-04-26 
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Ordför2PJ--- Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Tekniska nämndens arbetsutskott 4( 14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 
Staffanstorps 

kommun 

§17 Godkännande av föredragningslistan 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

Ordföp_L __ _ Justerandes signatur 

lf 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5( 14) 

DATUM: 2016-04-26 

§18 Fastställande av tid och plats för justering 

Ordf~ ur 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att justering av dagens protokoll äger rum i Rådhuset i Sta ffansto rp 
fredagen den 29 apri l 2016 klocka n 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(14) 

DATUM: 2016-04-26 

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

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

Ordförandens signatur 

(i?L 
C.:-,-· 

Arbetsutskottet bes lutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att inte ha något att erinra mo t detaljplan för d el av Stansto rp 6:1 m fl, 
Vikhem IV i Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har ställt ut rubr icerad detaljplan för 
samråd . Detaljplanens syfte är att möjliggöra fo rtsatt utbyggnad österut 
inom Vikhemsområdet. Inom detaljplanen är det planerat för cirka 350 
bostäder i flerbostadshus samt enfamiljshus som är fril iggande, radhus eller 
kedjehus. I nordöstra delen av området så är det möj ligt med en 
skola/förskola och inom området möjliggörs äldreboende. Kommunen 
kommer att va ra huvudman för den allmänna platsen inom planen och den 
består av ga tunät med torg, gång och cykelvägnät som trafiksäkras samt 
parker innehållande dagva ttenfördröjning. Det fi nns goda förutsättningar 
för utbyggnad av VA-nätet inom planområdet. Det finns anslutning för 
renvatten. Dagvattennätet och spillvattennätet är förberett för denna 
utbyggnad med tillräcklig kapacitet i anslutande ledningsnät och med två 
spillvattenpumpstationer och en dagvattenpumpstation . 

Yrkanden 

O rdfö randen Pierre Lindberg (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska bL·slu ta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Ungcr (S) yrka r bifall till ord förandes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett fö rslag till bc~ lut och 
a tt arbetsutsko ttet ha r beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivles da terad 2016-04-13 
Samrådshandlinga r 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(14) 

DATUM: 20 16-04-26 

§20 Upphandling av hinderbana på Gullåkra mosse, 2016-TN-32 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att ge tekniska enheten i uppdrag att hand la upp anläggandet av 
hinderbana på Gullåkra mosse. 

Ärendebeskrivning 

Det är en stark trend att folk vill aktivera sig på annat vis än de klassiska 
löpslingorna eller styrketräningarna . Flera tävlingar av typen OCR, 
Obstacle Course Race, går å rligen av stapeln runt om i norden, bland annat 
i Malmö och Köpenhamn. I syfte att erbjuda medborgarna i Staffanstorps 
kommun en större variation av träningsmöjligheter har därför tekniska 
enheten för avsikt att anlägga en hinderbana i anslutning till 
utomhusgymmet på Gullåkra mosse. Hinderbanan planeras att förläggas i 
buskage- och ängsytan öster om utomhusgymmet, mellan de befintliga 
grusgångarna, och få en längd på mellan 250 och 500 meter beroende på 
vad som passar på platsen. Hindren föres lås att i huvudsak bestå av trä med 
underlag av fli s för att smälta in i miljön. Priset för färd ig anläggning 
beräknas till cirka 1 000 000 SEK. 

Yrkanden 

O rdföranden Pierre Lindberg (M) r rkar a tt a rbetsutsko ttet ska bl:<duta 
enligt ovan. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett fö r!> lag till böl ut och 
a tt arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-12 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(14) 

DATUM: 2016-04-26 

§21 Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för 

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

Ordförandens signatur 
.-- - .... 

V L 

Arbetsutskottet bes lutar föreslå tekniska nämnden besluta 

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

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning med å tta ra dhus 
längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möj liggör även en ny, 
enkelriktad gatuanslutning mellan Blomstergå rden - Klockaregå rdsvägen. 
Planområdet omfattar fastigheten Hjärup 8:230 samt en mindre del av 
Hjärup 4:2, totalt cirka 2100 kvm mark som är i kommunal ägo. 
Mindre ändringa r har gjorts efter samrådet men bedöms ej påverka 
tekniska nämndens ansvarsområde. 

Yrkanden 
Ord föranden Pierre Lindberg (M) yrkar att a rbetsutslw ttet ~ka bv'>lu ta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Ungcr (S) yrkar bifa ll till ord fö ra ndes förs lag til l beslu t. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religgn ett fö rslag till bc~l ut och 
att a rbetsut~kottct ha r be~lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13 
Tekniska nämndens beslut §87/15 
Granskningshandling 

Justerandes signatu r 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(14) 

DATUM: 2016-04-26 

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

Ordförandg..11? signatur 

r;?J--

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden beslu ta 

att överlämna tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 som svar på Hjärups 
Byalags skrivelse 

Ärendebeskrivning 
Hjärups Byalag inkom den 7 februari med skrivelsen "Avfallsplan för 
framtiden". 

Hjärups Byalag anser att Staffanstorps kommun har halka t efter när det 
gä ller utvecklingen av avfallshanteringen i jämförelse med kringliggande 
kommuner. Byalaget vill att kommunen i den nya avfallsplanen ska införa 
fastighetsnära insamling av tex förpackningar och matavfall fö r att bidra 
till en bättre miljö. 

Tekniska kontoret har under 2015 i samarbete med Sysav och övriga 
delägarkommuner arbetat fram en gemensam avfallsplan. Det framtagna 
förslaget har nu gått vida re för politisk behandling i delägarkommunerna. 
Avfallsplanen, som är en del av renhå llningsordningen, måste dock beslutas 
av var kommun för sig vilket innebär att planerna i slutändan kan vara 
olika utformade. Politisk behandling av förs laget pågår fö r närvarande i 
Staffanstorp. När ett färdigt förslag finns fra mtaget ska beslut tas om a tt 
avfa llsplanen ska ut på samråd. Synpunkter från samrådet ska sedan 
beaktas innan faststä llande av ny avfa llsplan sker. Denna skrivelse föreslås 
därför beaktas i arbetet med framta gningen av ny avfallsplan. 

Yrkanden 
O rd föranden Pierre Lindberg (M) yrkar att a rbctsntskottet ~ka bl·~lu ta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Ungcr (S) yrkar bifall till ordfö randes förslag ti ll beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta tera r att det endast före ligger ett fö rslag till besl ut och 
att a rbetsutskottet har bes lu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, " Avfallsplan för framtiden", från Hjärups Bya lag 
Tj änsteskrivelse da terad 2016-04-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 10(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§23 Uppföljning investeringsbudget 2016, 2016-TN-31 

Arbetsutskottet beslutar föres lå tekniska nämnden besluta 

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

Ärendebeskrivning 

Föreligger uppföljning av investeringsbudgeten 2016 för 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 

O rdföranden Pierre Lindberg (M) r rkar att a rbetsutsko ttet ska bcc;luta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Ungcr (S) yrkar bifa ll till ord förandes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ord föra nden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag till besl ut och 
att arbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-1 3 
lnvesteringsredovisning år 2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 ( 14) 

DATUM: 2016-04-26 

§24 Ekonomisk månadsuppföljning för tekniska nämnden år 

2016, 2016-TN-12 

O~dens signatur 

;pL 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden, tekniska nämnden 
balansenheten VA och tekniska nämnden balansenhet ren hållning 

Ärendebeskrivning 

Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar teknisk chef 
ärendet om må nadsuppföljning januari - mars 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Pierre Lindbcr~ (M) yrkar a tt a rbctwtsk ottet ska bL·, lu ta 
enligt ovan. 

Ledamoten Werner Ungcr (S) yrkar bifall till ordföra ndes fö rslag till bes lu t. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r a tt det endast fö religger d t fö rslag till bes lut och 
a tt a rbetsutskottet hc1 r beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-14 
Ekonomisk sammanställning jan-rnar 2016 

Justerandes signatu r 

({Y 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 12(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-26 

§25 Redovisning av delegationsbeslut, 2016-TN-14 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

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

Ärendebeskrivning 

Redovisning gällande delegationsbeslu t som är tagna under perioden 
2016-01-28 - 201 6-04-12. 

Yrkanden 

O rd föra nden Pierre Lindberg (M ) yrkar att arbct<; utsko ttet ska bL·'- luta 
enligt ovan. 

Ledamoten W crna Ungcr (S) yrka r bifa ll till ord fö randes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar att det endast fö religgn l' tt fö rslag til l be~ lut O l h 
att a rbetsutskottet har bc~lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13 
Sammanställning daterad 201 6-04-1 3 

~ -ig~n~at_u_r --~ 

Justerandes signatur U td r agsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 13( 14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-26 

§26 Redovisning av meddelanden, 2016-TN-15 

Arbetsutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna lämnad redovisning av meddelande för perioden 
2016-03-01 - 2016-04-15 

Yrkanden 
Ordföranden Pierre Lindberg (M) yrkar a tt arbetsutsko ttet ska bc:-i luta 
enligt ovan. 

Ledamoten W erner Unger (S) yrkar bifall till ord förandes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta tera r att det endast föreliggn ett fö rslag till bes lu t och 
a tt arbetsutsko ttet ha r bes lu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
a) Dom från Växjö Tingsrätt, M ark- och miljödomstolen gä llande VA

avgift på fastigheten Bråga rp 1:39, Staffanstorps k ommun. (Dnr 
2015-TN-72) 

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

Ordför7 d "-at_u_r - - -

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämndens arbetsutskott 14(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-26 

§27 Övrigt 

Frågan gällande utbildningsdag för tekniska nämnden lyfts av ordföranden 
Pierre Lindberg (M) med uppdrag å t teknisk chef, Peter Norlander, att 
lämna fö rslag på datum vid nämndens sammanträd den 17 maj 2 016. 

Ledamoten Werner Unger (S) ställer frågan gällande skyltning vid offentlig 
toalett, få r svar av teknisk chef, Peter Norlander, att arbete t ä r på väg att 
utföras. 

Ledamo ten W erner Unger (S) ställer frågan gä llande belysning i Hjärup, får 
svar av parkingenjör, Ka rl Andersson, att detta a rbete är utför t, med 
undantag för en lampa som fortfarande väntar på reservdel. 

Ledamoten Anders Olsson (C) ställer fråga gällande trafikplats Lund södra , 
få r svar av stadsbyggnadschef, Pontus Borgstrand, a tt remissen är ute på 
samråd. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


