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kommun 

Tekniska nämnden 
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4(18) 

DATUM: 2016-06-14 

§29 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens~ 

Tekniska nämnden beslutar 

att justering av dagens protokoll äger rum i Rådhuset i Staffanstorp 
fredagen den 17 juni 2016 klockan 08. 15. 

Justerandes sig natur Utd ragsbestyrkande 

dY 



Tekniska nämnden 5(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-1 4 
Staffanstorps 

kommun 

§30 Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

Ordförandens sign~ Juste randes sign tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6( 18) 

DATUM: 20 16-06-14 

§31 Medborgarförslag om buskar som skymmer sikten för 

övergångsstället vid Skolgatan, 2016-TN-80 

Tekniska nämnden beslutar 

att uppdra å t tekniska enheten att ta kontakt med fastighetsägaren och be 
dem ta bort buskarna samt informera om gä llande regelverk, 

att översända ärendet till miljö- och samhällsbyggnadsenheten för eventuellt 
behov av föreläggande om åtgärd, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvara t 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 12 april inkommit ett medborga rfö rslag 
om att buskar som skymmer sikten för övergångsstället vid Skolga tan bör 
tas bort. Kommunfullmäktige har den 25 april 201 6, §72, beslutat a tt 
översända medborgarförslaget till tekniska nämnden fö r beredning och 
beslut. 

Buskaget ligger inom kvartersmark på privat mark, vilke t innebär att 
tekniska nämnden endast har rätt a tt klippa buskarna om de skjuter ut över 
kommunens mark. Miljö- och samhä llsbyggnadsenheten har dock möjlighet 
att förelägga fastighetsägaren a tt klippa ner buskarna med hänvisning till 
trafiksäkerheten. T ekniska enheten föreslås ta kontakt med fastighetsäga ren 
och be dem ta bort buskarna samt informera om gä llande regelverk. 
Ärendet föreslås även skickas till miljö- och samhällsbyggnadsenheten fö r 
eventuellt behov av föreläggande om åtgä rd. 

Yrkanden 

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

Werner Unger (S) yrkar bifa ll till o rdförandes förslag till beslu t. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
att nä mnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad, 2 01 6-05-19 
Kommunfullmäktiges beslut §72,16 
M edborgarfö rslag, da terat 201 6-04-12 

Ordförande~~ Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 7(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-14 

§32 Medborgarförslag om parkering vid Jeppsagård, 2016-TN-81 

Tekniska nämnden beslutar 

att å terremittera ärendet för ytterligare utredning av anläggande för fler 
parkeringsplatser på Jeppsagård 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 12 april 2016, §73, inkommit ett 
medborgarförslag om önskemål om fler parkeringsplatser på Jeppsagård. 
Förslagsställaren har i sin motivering framställt för få p-platser ti ll de 
boende då många har 2 bilar eller fler som bor i området. Även av- och 
pålastning vid förskolan påverkas. Förslaget till beslut grundar sig på att de 
enda ytor som kan bebyggas till parkeringsplatser är grönytor, som ligger 
som allmän platsmark i detaljplanen. 

Yrkanden 

Werner Unger (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta enligt ovan. 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar bifall till Werner Ungers (S) 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 
Kommunfullmäktiges beslut §73,16 
Medborgarförslag 2016-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



S tatfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 8(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-14 

§33 Medborgarförslag om att anslå en del av Blekingevägens 

parkering till boendeparkering, 2016-TN-82 

Tekniska nämnden beslutar 

att en del av 24 timmars parkeringen längs Blekingevägen ej anslås till 
boendeparkering, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 8 april 2016,§74, inkommit ett 
medborgarförslag om önskemål att anslå en del av parkeringsplatserna på 
24 timmarsparkeringen längs Blekingevägen till boendeparkering. 
Förslagsställaren har i sin motivering framställt problem med 
parkeringsmöjligheter för de som är boende i lägenheter på Bråhögspla tsen . 
Förslaget till beslut grundar sig på att parkering på allmän pla tsmark är 
avsedd för alla och med privat/boende parkering inskränker man på detta. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
att nämnden ha r bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 
Kommunfullmäktiges beslu t §74,1 6 
Medborgarförslag daterat 2 01 6-04-08 

J usterandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 9( 18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-14 

§34 Samrådsyttrande gällande samrådshandling för vägplan för 

väg 852, Åkarp-Lund och väg 896 Lommavägen vid Hjärup, 

cykelväg, 2015-TN-91 

Tekniska nämnden beslutar 

att lämna yttrande daterat 2016-05-30 till Trafikverket 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprättat samrådhandling för vägplan "Väg 852 Åka rp
Lund och väg 896 Lommavägen vid Hjärup, cykelväg" och har nu skickat 
ut detta på samråd. Samrådsunderlaget var ute fö r samråd i höstas och 
tekniska nämnden lämnade yttrande vid nämnd 2015-09-18 . Samrådet 
gä ller det befintliga gång- och cykelstråket öster om Hjärup mellan Åkarp 
och Lund och ny gång- och cykelväg utmed Lommavägen i Hjärup. 
Väghållare för befintligt gång- och cykelstråk är Trafikverket utom en 
sträcka på Bergströms väg som har enskild väghålla re. Trafikverket är även 
väghå llare på Lo mmavägen. 

I huvuddrag är det följande som föreslås och är brister: 

• Viss breddning vid Vallgården strax norr om Åkarp. Breddningen är 
begränsad och det förblir låg standard på sträckan. 

• Inga åtgä rder på sträckan mellan Vallgå rden till Kyrkstigen, detta 
trots a tt gång- och cykel vägen endast är 2, 7 m bred på vissa 
sträckor, vilket inte kan anses som erforderlig standard på ett viktigt 
pendlingsstråk . 

• Ny gång- och cykelväg mellan Kyrkstigen och strax norr och Stora 
Uppåkravägen. Detta ger betydande genare väg och två trafikosäkra 
korsningspunkter undviks. 

• Det finns inget förslag på förbättrad koppling för gång- och 
cykelvägen från Staffanstorp till Hjärup. Idag vä lj er många att korsa 
Gamla Lundavägen, väg 852, i plankorsningen då det är en besvärlig 
och betydande omväg att vä lja tunne ln. 

• Inga åtgärder på sträckan strax norr om Stora Uppåkravägen och 
Phils väg, detta trots att gång- och cykelvägen endast är 2,5-2,7 m 
bred på huvuddelen av stråket, vilket inte kan anses som erforderl ig 
standard på ett viktigt pendlingsstråk. 

• Ny gång- och cykelväg väster om Bergströms väg och förbättrad 
korsningspunkt av Phils väg. Denna fö reslås dock bara bli 3 m bred. 

• Ny gång- och cykelväg utmed Lommavägen och trafiksäkrad 

Ordförandens~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens~ 

Tekniska nämnden 10(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-14 

Forts. §34 

korsning av Gamla Lundavägen, väg 852 med en refug vilket ger en 
betydande förbättring för oskyddade trafikanter. Dock är förslaget 
att anlägga så att mark norr om vägen ta i anspråk. Den inramande 
växlighet och vall tas delvis i anspråk mellan Gårdsallen och 
Fredriks väg. Detta trots att vägen är så bred som 9 m och det borde 
räcka med en vägbredd på 6,5 m vid 60 km/h enligt VGUs råd. 

• Förslaget med att anlägga en gång- och cykelväg via Gamla Lunda
vägen till Trafikplats Lunds södra, alterna tiv 4 i samrådsunderlaget, 
och en tunnel vid trafikplatsen med koppling direkt till gång och 
cykelvägen utmed M almövägen till Lund ger en bra och gen gång
och cykelväg. Detta alternativ bör även fortsättningsvis utredas och 
finnas kvar. 

Yrkanden 

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

Werner Unger (S) yrkar bifa ll till ordförandes förs lag t ill beslut. 

Pierre Lindberg (M) yrkar bifall ti ll ordförandes förs lag till beslut. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslu t och 
att nämnden har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 16-05-30 
Samrådsyttrande gä llande Vägplan Väg 852 Åkarp-Lund och väg 896 
daterad 2016-05-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!fl 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11(18) 

DATUM: 2016-06- 14 

§35 Information om insamling av uppgifter gällande 

konstgräsplaner inom avrinningsområdet för Segeå och 

Alnarp, 2016-TN-84 

Tekniska nämnden beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Teknisk chef föredrar ärendet om insamling av uppgifter gä llande 
konstgräsplaner inom avrinningsområdet för Segeå och Alnarp. 

Ordföranden~ Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12( 18) 

DATUM: 2016-06-14 

§36 Kommunalt vatten och avlopp i Trulstorp, 2016-TN-77 

Ordförande(1'~ 

Tekniska nämnden beslutar 

att fastigheterna kan anslutas under förutsättning att avtal mellan 
fastighetsägarna och huvudmannen upprättas 

att avta let ska reglera så att huvudmannen få r täckning för samtliga 
kostnader för utbyggnaden genom anslutningsavgifterna för de aktuella 
fastigheterna 

Ärendebeskrivning 

I april 2016 inkom en förfrågan att ansluta sju fastigheter till det kommu
nala vatten- och spillvattennätet. Samtliga fastigheter ligger utanför det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och en fastighet ligger inom 
verksamhetsområdet för spillvatten. Denna fastighet ä r sedan tidigare 
ansluten till det kommunala spillvattennätet. 

Fastigheterna tog under 2013 prov på vattnet från sina enskilda brunnar 
och analyserna från detta visade på att vattnet var otjänligt på grund av 
arsenikhalten . I februari 2014 ansökte fastigheterna om att få ansluta sig till 
det kommunala vatten- och spillvattennätet. 

I samband med den tidigare ansökan utredes möjligheterna att anslu ta 
fastigheterna . Utredningen visade att det var möjligt att ansluta 
fastigheterna till både vatten- och spillvattennä tet. Tekniska nämnden 
beslutade 2014-09-16 att avslå utbyggnad av vatten och spillva tten 
bekostad av VA-kollektivet. Beslutet utesluter inte en anslutning men 
faststä ller att anslutningen inte ska leda till att VA-kollektivet få r ta 
kostnader för anslutningen. 

Eftersom fastigheterna ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet 
ingå r inte fastigheterna i VA-kollektivet och VA-taxan är ej giltig fö r 
området. För att kunna ansluta fastigheterna krävs att avta l upprättas 
mellan fastighetsägarna och huvudmannen. Huvudmannen måste i ett 
sådant avtal ta hänsyn till VA-kollektivets intresse och bör därför inte 
subventionera en sådan anslutning. I kalkyl som togs fram under 
utredningen 2014 bedömdes tota lkostnaden för att ansluta fas tigheterna till 
ca 3,4 miljoner kronor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens si~ 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13( 18) 

DATUM: 2016-06-1 4 

Forts. §36 

Yrkanden 

Anders Olsson (C) yrkar att ärendet ska å terremitteras för vidare utredning. 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar med instämmande av W erner 
Unger (S) att fastigheterna kan anslutas under förutsättning att avta l mellan 
fastighetsägarna och huvudmannen upprättas samt att avtalet ska reglera så 
att huvudmannen får täckning för samtliga kostnader för utbyggnaden 
genom anslutningsavgifterna fö r de aktuella fastigheterna samt avslag på 
Anders O lssons (C) å terremissyrkande. 

Beslutsgång 

O rdfö randen ~tä llcr först propos ition på Anders t ) J<;son (C) 
å tcrrcmissyrka nde och ordförandes eget yrkande o m att 
tekn iska nämnden sk a avgö ra ä rendet vid dagens sa mmanträde och finner 
att tekni ska nämnden ha r bes luta t a tt ä rendet ska a\'göra<; vid dagens 
sa mmanträde. 
Därefter stä ller o rdföranden proposition på eget r rka nJc oin atL 
fastigheterna kan anslutas under förutsättning att avta l mellan 
fastighetsägarna och huvudmannen upprättas samt att avta let ska reglera så 
a tt huvudmannen får täckning för samtliga k ostnader för utbyggnaden 
gen om anslutningsavgifterna för de aktuella fastighete rna och finner att 
tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Reservationer 

Anders O lsson (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 01 6-05-18 
Ansökan om ko mmunalt vatten och avlopp i T rulstorp, 2016-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 14(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-14 

§37 Val av representanter för Höje å Dikningsföretag 

Tekniska nämnden beslutar 

att from 14 juni 2016, för resterande del av perioden 2016-2018, som ny 
ledamot i Höje å Dikningsföretag efter Pierre Lindberg (M ) utse Björn 
Magnusson (L) 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden upptar ärende om val av leda mot i Höje å Diknings
företag. Det no teras att Agneta Nilsson (S) vidhåller sin pla ts som ersä ttare 
i Höje å Dikningsföretag. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
att nämnden ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut §5,15 

Ordförandens sig~ Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 15(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-14 

§38 Val av representanter för Åvägens Vägsamfällighet 

Tekniska nämnden beslutar 

att from 14 juni 2016, för resterande del av perioden 2016-2018, som ny 
ledamot i Åvägens Vägsamfällighet efter Pierre Lindberg (M) utse Björn 
Magnusson (L) 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden upptar ärende om val av ledamot i Åvägens Vägsam
fällighet. Det noteras att Sten Lindahl (S) vidhå ller sin pla ts som ersättare i 
Åvägens Vägsamfällighet. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
att nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut §8,15 

Ordförandens 'O}~ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16( 18) 

DATUM: 2016-06-14 

§39 Ekonomisk månadsuppföljning för tekniska nämnden 

jan - maj år 2016, 2016-TN-12 

Ordförandens signatur 

1)/\ 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkä nna måna dsuppföljning för tekniska nämnden, tekn iska nämnden 
balansenheten VA och tekniska nämnden balansen het renhållning 

Ärendebeskrivning 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17( 18) 

DATUM: 2016-06-14 

§40 Redovisning av delegationsbeslut, 2016-TN-14 

Ordförandens U\ 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut för perioden 
2016-04-12 - 2016-05-18 

Ärendebeskrivning 

Redovisning gä llande delegationsbeslut som är tagna under perioden 
2016-04-12 - 2016-05-18 . 

Yrkanden 

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

Werner Unger (S) yrka r 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 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 
Sammanställning daterad 2016-04-1 9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§41 Övrigt 

18(18) 

DATUM: 2016-06-14 

O rdföranden meddela r a tt u tb ildn ingsdag för tekniska nämnden kommer 
a tt äga rum den 7 september 201 6 i Rådhuset, Staffanstorp. 

Ordförandens sig~ Justerandes signatur 

lir 
Utdragsbestyrkande 


