
Sta ffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-13 

Tekniska nämndens 
arbetsutskott 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Knästorp B kl. 15 :00-16:30 

Beslutande ledamöter Björn Magnusson (L) (ordförande) 
Werner Unger (S) (2:e vice ordförande) 
Pierre Lindberg (M) (vice ordförande) 

Övriga närvarande Pontus Borgstrand (Stadsbyggnadschef) 
Peter Norlander (Teknisk chef) 
Lisa Callreus (Trafik- och exploateringsingenjör) §43 
Kerstin Jensen (Projek tledare infrastruktur) §§4 6-48 
Bianca Mogren (Nämndsekreterare) 
Pär Larsson (Gatuingenjör) §42 
Linnea Saarela (Parkingenjör) §44 

Utses att justera Werner Unger (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-09-15 09:00 
tid 

Protokollet omfattar § §40-50 

<: 
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protokollet 
Underskrift 

Ordföra ndes sign 

Protokollet är justerat. Justeringen har till kä nnagivits genom 
anslag. 

Tekniska nämndens a rbetsutskott 
201 6-09-13 

201 6-09-15 Datum för anslags 
nedtagande 

Rådhuset 

~;;;~~ .. . 

Bianca Mogren 

2016-10-09 
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Hjärup, gång- och cykelväg 
Yttrande över samrådshandling, planbeskrivning, detal jplan för del av 
Gullåkra 1: 159 m fl, Skola i norra Staffanstorp. 
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§40 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
T ekniska nämndens arbetsutskott beslutar 

att justering av dagens protokoll äger rum i Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 15 

september 2016 kl ockan 09.00. 

Ordfö ra ndes sig n 

(t\ 
I J ustera ndes sig n 

lf 
I Utdragsbestyrkande 
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§41 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
T ekniska nämndens a rbetsutskott beslu ta r 

att godkänna föredragnings listan 

I Utdragsbestyrkande 
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§42 Medborgarförslag om parkering vid Jeppsagård (2016-TN-81) 

Beslut 
T ekniska nämndens a rbetsutskott föreslå r tekni ska nämnden bes luta 

a tt anläggande av nya parkeringsplatser vid Jeppsagård inte utförs, då 

parkeringspla tser har målats upp ( 15st ) vilket medför att något specifi kt 

nya nläggande av pa rkeringspla tser inte behöver utföras, samt 

a tt därm ed anse medhorgarförslaget hesva ra t 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 12 april 2016 inkommit ett medbo rga rfö rslag om 

önskemål om fl er parkeringsplatser på Jeppsagå rd. Fö rslagsstä ll aren ha r i sin 

mo tivering framstä llt fö r få p-pla tser till de boende då många ha r 2 bilar e ller fler som 

bor i området. Även av- och pålastning vid för sko lan påverkas . Förslaget t ill beslu t 

grundar sig på a tt de enda ytor som kan bebyggas till parkerings platser ä r grö nytor, 

som ligger som parkmark i deta ljplanen. 

Yrkanden 

O rdföranden Björn M agnusson (L) yrka r att a rbetsutskottet ska besluta enligt ovan. 

Werner Unger (S) yrkar bifall till ord fö randes förslag till besl ut. 

Beslutsgång 
O rdfö ra nden ko nstatera r a tt det endast fö religger ett förslag t ill beslut och fin ner a tt 

a rbetsutsko ttet besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjä nsteskrivelse 
Tekniska nä mndens beslut §32,16 
Kommunfullmäktiges beslu t §73,1 6 
M edbo rgarförslag 

Beslut skickas till 
H andläggaren fö reslår a tt beslute t skickas till förslagss tä lla ren. 

I Utdragsbestyrkande 
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§43 Medborgarförslag gällande trafikhinder i området 
Trägårdslunden i Hjärup (2016-TN-101) 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föres lår tekniska nämnden bes luta 

att avs lå medborga rförslaget, samt 
att därmed anse medborga rförslaget besvarat 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 10 maj 2016 inkommit ett rn edhorga rfö rslag 

gä llande trafikhinder i området Trägårdslunden i Hjärup. Kommunfullmäktige ha r den 
13 juni 201 6 beslutat att översända medborgarförslaget till Tekniska nämnden för dess 

heredning och beslut. Förslagsstä ll aren framfö r att det bor många små barn i 
Trädgårds lunden och att bilarna kör genom området med alldeles för hög hastighete. 

Vidare anser fö rslagsställa ren att Västerled är bred och rak vilket inbjuder t ill höga 
hastigheter och att systemet med silningsgato r gör att det blir genomfartstrafik på 
Västerled till och från Väståkravägen. Förslagsstä ll aren menar att tra fiken istället bör 

ta vägen via Ämnesvägen och fö reslå r därför att Västerled görs om til l en 
å tervändsgata. Det är inte möjligt att göra Västerled till en återvändsgata dels med 
hänvisning ti ll deta ljplanen och dels med hänvisning till att det måste fin nas 
vändningsmöj lighet för fordon i slutet av en gata. Det är inte ti ll åtet att stänga av en 
gata som enligt detaljlanen ska vara öppen för allmän trafi k. Marken mellan lngris väg 

och Johannas väg samt mellan Petters väg och H ans väg är deta lj planelagd som 
parkmark. Vändplatsen i slutet av en återvändsgata måste va ra dimensionerad så att 
sopbilar kan vända utan att backa. Trafiken på Västerled är t ill fastigheterna på gatan 

och t ill bostadsområdet Trädgårdslunden och kan dä rför inte sägas vara 
genomfartstrafik. Trafikmätningar som har gjorts inom bostadsområdet (på Sagas väg, 
Friggs väg och Tors väg) visar på att medelhastigheten är mellan 12-17 km/h och att 
minst 85 procent av bila rna kör långsammare än 18 km/h. Hastigheterna inom 

området indikerar därför inte behov av trafiksäkerhetshöjandeå tgärder. Gatorna är 
smala vil ket gör att fordonen håller låg hastighet, men innebär samtidigt att trafiken 
kör nära vägkanten. Det gå r inte att reglera eller bygga bort alla trafi kproblem - reella 
ell er upplevda . I trafikförordningen finns grundläggande va rsam hetsregler . Dessa regler 

innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsy n 

ti ll omständigheterna på platsen. Varsam hetsreglerna innebär även att fordonets 

I Justera ndes sign 
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hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara 
högre än att fö raren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje 

hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vil ken övre fo rmell 
fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna ti ll räckligt låg 
hastighet då fo rdonet närmar sig till exempel barn som uppehå ller sig på eller bredvid 
vägen. Barn är inte mogna att sjä lva va ra trafiken innan de är 10-12 år . Yngre ha rn har 

varken den erfarenhet eller den förståe lse som behövs för att klara sig själva i tra fiken. 

Synen, hörseln och bedömningsförmågan är inte utveck lade fö r att överblicka 
trafiksituationer, bedöma hastigheter och förutse faro r. Ga tan är för övrigt in te en 

plats för lek. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att arbetsutskottet ska besluta en ligt ovan. 
Werner Unger (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslu t. 

Beslutsgång 
O rdfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och att 

a rbetsutskottet beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri velse 
Kommunfullmäktiges beslut §112,16 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Ordförandes sign [ Justerandcs sign 

(!\ M 
[ Utdragsbestyrkande 
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§44 Information gällande Björnloka {2016-TN-121) 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar 
att lägga info rmationen till handlingarna 

Ordförandes sign 

~ 
J J ustcra ndcs sign 

V 
J Utdragsbestyrkandc 
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§45 Yttrande över samråd för ändring av detaljplan för Brågarp 
6:159 m fl, Kometen - östra delen i Staffanstorps kommun. (2016-TN-
99) 

Beslut 
T ekniska nämndens arbetsutsko tt föreslå r tekniska nämnden besluta 

a tt inte ha någon erinran mot ändring av detaljplan för Bråga rp 6:159 m fl, Kometen -

östra delen a v Staffa nsto rp kommun 

Ärendet i korthet 
Pla nens syfte ä r a tt ändra markanvä ndningen från allmänt ändamål till småi ndustri och 

kontor. Detta för a tt möjliggöra för andra verska msheter än statl iga och kommunala 

inom pla nområdet. 

Yrkanden 
Ordfö randen Bjö rn M agnusson (L) yrkar a tt a rbetsutskottet ska besl uta enligt ovan. 

Werner Unger (S ) yrkar bifall till o rdförandes fö rslag till beslut. 

Beslutsgång 
O rdfö randen ko nsta terar att det endast föreligger ett förs lag t ill beslut och att 

a rbetsutsko ttet bes lu ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänstes kri velse 
Yttra nde över samrådsredogörelse - lämnas vid a u 
Samråd 

Beslut skickas till 
Milj ö och samhäll sbyggnadsnä mnden 

I Justera ndes s ign I Utdragsbestyrk ande (h_"''•" 
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§46 Yttrande över samrådsredogörelse för väg 852 Åkarp-Lund och 
väg 896 Hjärup, gång- och cykelväg (2015-TN-91) 

Beslut 
Tekniska arbetsutskottet föres lår att tekniska nämnden bes lutar 
att lämna tjänsteskrivelse datera t 2016-09-12 til l Trafikverket 

Ärendet i korthet 
Yttrande: Det kan konstateras att T rafikverket i vägplanens granskningshandling inte 
har beaktat de av kommunen tidiga re lämnade synpunkter på samrådshand lingarna. 
Det gäller bland annat att avsiktsförklaringens intentioner ska följas, det vi ll säga att 

hela det befintliga cykelstråket mellan Malmö-Lund ska upprustas till hög standard. 

Enligt granskningshandlingen är projektets mål att öka framkomligheten, 
trafiksäkerheten, tillgängligheten på stråket och göra cykling på sträckan mer attraktiv. 
Det framgår dock inte av projektmålen till vilken ni vå förbättringarna ska ske. Det 
borde va ra självklart att projektmålen fö ljer avsiktsfö rklaringens intention att hög 

standard ska uppnås. Projektmålen borde även uppfylla VGU:s råd gä ll ande standard 
för regionala cykelstråk för arbetspend li ng samt Trafikverkets skrift "Snabba 
cykelstråk" . Trafikverket har i sitt sam rådsyttrande inte svarat på va rför 

avs iktsförklaringen inte följ s. Det kan även konstateras att Trafikverket in te fö lj er 
Väglagen § 13 genom att inte ens utreda om gång- och cykelvägen (väganordning 
enligt Väglagen) kan an läggas inom befintligt vägområde och körbana eller vad en 

sådan lösning innebär ekonomiskt. Väglagen fö res kriver att när en väg byggs ska den 
ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med vägen uppnås med minsta 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Kommunen anser att Lommavägen är 
tillräckligt bred för att cykelvägen ska kunna an läggas till stora delar inom befintl igt 
vägområde och att Lommavägen ändå kommer att ha den standard som krävs för att 

ändamålet med vägen uppnås . Med hänvisning till ovanstående kvarstår ko mmunens 

tidiga re lämnade synpunkter daterade 201 6-05-30. 

Beslutsunderlag 
Tjä nsteskrivelse daterad 201 6-09-12 
Sam rådsredogörelse 

/1}_::des sign 

UJ~t 
I Justcrandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§47 Yttrande över samrådshandling, planbeskrivning, detaljplan för 
del av Gullåkra 1 :159 m fl, Skola i norra Staffanstorp. (2016-TN-78) 

Förslag till beslut 
Att inte ha något att erinra gälla nde detaljpl an för del av G ull åkra 1:159 m fl , Skola i 

norra St affanstorp . 

Ärendet i korthet 
Miljö och Samhä ll sbyggnadsnä mnden har stä llt ut rubri cerad deta lj plan på samråd. 

Syftet med planen ä r a tt skapa förutsättning för a tt hygga en skola i no rra Sta ffa nstorp, 

no rr o m Genvägen. Sko lan kommer a tt kunna ge undervisning t ill cirka 550 elever. Det 

kommer att byggas en idrottsha ll som även kan anvä ndas utanför skoltid av fö reningar 

och andra. Inom planområdet ä r det idag en försko la som kantas av pa rkmark samt 

Genvägen. O mrådet ligger bra t ill fö r goda mö jlighete r till bra sko lvägar då det finns 

gå ng och cykelväga r i anslutning till platsen och dessa ansluter t ill det övergripande 

gå ng- och cykelvägnä tet i Staffansto rp. Det fö reslås tre passager över Genvägen och 

dessa gå ng- och cykelvägar över Genvägen ä r tänkta a tt t ra fik sä kras med upphöjning 

fö r bilister "gupp" och den östra passagen även med en refug. Detta medför att det bli r 

bra sko lvägar till sko la n även fö r de som bor norr o m Genvägen. Genvägen föreslås få 

en ny sträckning och smalnas av samt att en träda lle p la nteras utmed vägen. Detta gör 

att Genvägen kommer a tt kännas som en gat a istä llet för som idag en bred väg. Den 

föres lagna utfo rmningen kommer att inbjuda till at t kö ra med lägre hastighete r Det 

finns goda möjlighete r att åka buss till sko lan fö r personal eller de som väjer skolan 

genom de t fr ia sko lva le t, då den ligger nära busshå ll p la tsen frå n Lund och det är inom 

rim ligt avstånd från bussen från M almö. Fö reslagen p lacering av skolan vid Genvägen 

ger b ra möjlighete r att kö ra till sko lan med bil med anslutn ing till både Norra 

Lu ndavägen och G ullå kravägen. På G ullåkravägen är det ett vänsterkörfä lt som 

underlät ta r a tt komma till skola n frå n öster. Det fö res lås både en avlämnings plats och 

en parkering vid skolan. Parkeringen är tänkt att ligga i västra delen av området. O m 

man vä ljer att köra via G ullåkravägen hi t så behöver ma n inte passera någon gång- och 

cykelövergång. Det pågår en upphandling fö r a tt upprätta en Trafik- och 

mobilitetspla n fö r fra m föra ll t komm unens in frastruktur gä ll ande gång- och cykelväga r 

samt vägar. I denna kommer skolvägar att ana lyseras och då framförallt skolväga r t ill 

Norra skola n. Det finns mö jlighet att ansluta skolan t ill kommunens VA-nät. Inom 

pla nområdet fö reslås ingen fördrö jning av dagvatten, dock pågå r utred ningar för 

Ordförandes sign I Juste randes sign 
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I Utdragsbestyrkande 
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fördröjning i ledn ingsnätet i stort i denna del av Staffanstorp. Avfal lshämtning kommer 

att kunna ske vid lastplatsen fö r skola. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn Magnusson (L} yrkar att arbetsutskottet ska bes luta en ligt ovan. 

Werner Unger (S} yrkar bifall till ordförandes förs lag till besl ut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och att 

a rbetutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 

Tjä nsteskri velse 
Samrådshandling 

Beslut skickas till 

Miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden 

Ordförandes sign 

~ 
I Justera ndes sign 
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§48 Yttrande över granskning av förslag till detaljplan för del av 
Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV i Staffanstorp, Staffanstorps kommun. 
(2016-TN-25) 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslå r t ekniska nämnden bes luta 

att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Stansto rp 6:1 m fl, Yikhem IV i 

Staffanstorp 

Ärendet i korthet 
Miljö och samhäll sbyggnadsnämnden har ställt ut rub ricerad deta lj p lan för granskning. 

Detaljplanens syfte ä r att möjliggöra fortsatt utbyggnad österut ino m 

Vikhems,området. Inom detaljplanen är det planera t fö r cirka 350 bostäder i 

flerbostadshus samt enfamiljshus som är friliggande, radhus el le r kedjehus. I nordöstra 

delen av område t så är det möj ligt med en skola/fö rskola och in om om rådet möjliggörs 

ä ldreboende. Kommunen kommer att va ra huvudman för den a llmänna pla tsen inom 

pla nen och den bestå r av gatunät med torg, gång och cykelvägnät som trafiksäkras 

samt parker innehå llande lekplats och dagvattenfördröjning. Det finn s goda 

förutsättn ingar för utbyggnad av VA-nätet inom pla nområdet. Det finn s 

anslutningsmöj lighe t för renvatten. Dagvattennätet och spillvattennä tet ä r förberett för 

denna utbyggnad med tillräcklig kapacitet i anslutande lednin gsnät och med två 

spillvattenpumpsta tioner och en dagvattenpumpsta tion samt erforderligt utrymme på 

parkmark för dagvattenfördröjning. 

Yrkanden 

O rdfö randen Björn Magnusson (L) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta enligt ovan. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag t ill bes lut och att 

arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
G ranskning 

I Justera ndes sign I Utdragsbestyrkandc 
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§49 Delårsrapport för Tekniska nämnden 2016 (2016-TN-122) 

Beslut 

Tekniska nämndens a rbe tsutskott beslutar 

att överlä mna ärendet till nämnden uta n eget beslutsförslag 

Ärendet i korthet 
Vid tekniska nä mndens a rbetsutsko tts sammanträde föredra r teknisk chef ä rendet 

gä llande delå rsrapport för 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Björn M agnusson (L) yrkar att ar betsutskottet ska besluta enligt ovan. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag t ill beslut och att 

arbetsutsko ttet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 

Tjä nsteskri velse 

I Juste randes s ign I Utdragsbestyrkande 
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2016-09-13 

§50 Redovisning av delegationsbeslut (2016-TN-14) 

Beslut 
T ekniska nämndens arbetsutskott beslutar föres lå tekniska nämnden bes luta 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut för perioden 2016-05-19 -

2016-08-25 

Ärendet i korthet 
Redovisning gäll ande delegationsbeslut som ä r tagna under perioden 2016-05-19 -

2016-08-25. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 
Sammanställni ng 

ljus~ I I Utdragsbestyrk ande Ordförandes sign 
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