
Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-27 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:35 

Beslutande ledamöter Björn Magnusson (L) (ordförande) 
Werner Unger (S) (2:e vice ordförande) 
Pierre Lindberg (M) (vice ordförande) 
Agneta N ilsson (S) 
Christian Ask (M) 
Ingvar Carlsson (S) 
Stefan Johnsson (M) 
Fredrik Andersson (SD) 
Anders O lsson (C) 
Tycho Andersson (KO) 
Line Weckström (S) 

Ersättare Eva Velin (M) 
Sten Lindahl (S ) 
Cecilia Peltola (L) 
Lennart Ek (SPI) 
Evert O lsson (C) 

Övriga närvarande Pontus Borgstrand (Stadsbyggnadschef) 
Peter Norlander (Teknisk chef) 
Lisa Callreus (Trafik- och exploateringsingenjör ) §§42-45 
Pär Larsson (Gatu ingenjör) §§42-45 
Linnea Saarela (Parkingenjör) §§45-46 
Kerstin Jensen (Projektledare infrastruktur) § §46-49 
Bianca Mogren (Nämndsekreterare) 
Vera Vend ler, Medborgarförslagsstä llare (exkl beslut) §44 

Utses att justera Werner Unger (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-10-04 08 :00 
tid 

Underskrifter 

Ordförande 

Justerande 
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§42 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att justering av dagens protokoll äger rum i Rådhuset i Staffanstorp tisdagen den 4 
oktober 2016 klockan 08.00. 

I Justerandes sign 

(Y 
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§43 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

I Utdragsbescyrkande 
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2016-09-27 

§44 Medborgarförslag gällande trafikhinder i området 
Trädgårdslunden i Hjärup (2016-TN-101) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

att uppmana miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att pröva behovet av lokal 
trafikföreskrift gä llande fö rbud mot genomfart på Västerled 

att hastighetsmätning och trafikmätning utförs på vägen Västerled, utifrån detta 
res ultat göra en ny utredning av behov av trafiksäkerhetshöjande åtgä rder, samt 

att därmed anse medborgarförs laget besvarat 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 10 maj 2016 inkommit ett medborga rfö rslag 
gä llande trafikhinder i området Trägårdslunden i Hjärup. Kommunfullmäktige har den 
13 juni 2016 beslutat att översända medborgarförslaget till tekniska nämnden fö r dess 
beredning och beslut. 

Förslagsställaren framför att det bor många små barn i Trädgårdslunden och att 
bilarna kör genom området med alldeles för hög hastighet. Vidare anser 
förslagsställaren a tt Västerled är bred och rak vilket inbjuder till höga hastigheter och 
att systemet med silningsgator gör att det blir genomfartstrafik på Västerled till och 
från Väståkravägen. Förslagsställa ren menar att trafiken istället bör ta vägen via 
Ämnesvägen och föreslår därför att Västerled görs om till en å tervändsgata. 

Det är inte möjligt a tt göra Västerled till en återvändsgata dels med hänvisning till 
deta lj planen och dels med hänvisning till att det måste finnas vändningsmöjlighet för 
fordon i slutet av en gata. Det ä r inte tillå tet a tt stänga av en gata som enligt 
detaljlanen ska vara öppen för a llmän trafik. M arken mellan Ingris väg och Johannas 
väg samt mellan Petters väg och Hans väg är deta ljplanelagd som parkmark. 
Vändplatsen i slu tet av en å tervändsgata måste vara dimensionerad så a tt sopbilar kan 
vända utan att backa. 

Trafiken på Västerled är till fastigheterna på gatan och till bostadsområdet 
Trädgå rdslunden och kan därför inte sägas vara genomfarts trafik. T rafikmätningar 

I Utdragsbestyrka nde 
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som har gjorts inom bostadsområdet (på Sagas väg, Friggs väg och Tors väg) visar på 
att medelhastigheten är mellan 12-1 7 km/h och att minst 85 procent av bilarna kör 
långsammare än 18 km/h. Hastigheterna inom området indikerar därför inte behov av 
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder. Gatorna är smala vilket gör att fordonen håller låg 
hastighet, men innebär samtidigt att trafiken k ör nära vägkanten. Det går inte att 
reglera eller bygga bort alla trafikproblem - reella eller upplevda. I trafikförordningen 
finns grund läggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta 
den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. 
Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad 
trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller 
kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse . 
Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla 
en med hänsyn till omständ igheterna tillräckligt låg h astighet då fordonet närmar sig 
till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. Barn är inte mogna att 
sjä lva va ra trafiken innan de är 10-12 år. Yngre barn har varken den erfarenhet eller 
den förståelse som behövs för att klara sig sjä lva i trafiken. Synen, hörseln och 
bedömningsförmågan är inte utvecklade för att överblicka trafiksituationer, bedöma 
hastigheter och förutse faror. Gatan är för övrigt inte en plats för lek. 

Det antecknas att medborgarförslagsställaren inbjudits till sammanträdet och gavs 
tillfälle att yttra sig innan beslut i ärendet fattades. 

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

Werner Unger (S) yrkar bifall ti ll ordförandens förs lag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens a rbetsutskotts beslut §4 3,16 
M ed borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 112,16 

Beslut skickas till 
Förslagsstä llaren 

I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§45 Medborgarförslag om parkering vid Jeppsagård (2016-TN-81) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anläggande av nya parkeringsplatser på allmän platsmark vid Jeppsagård inte 
utförs, eftersom en komplettering med 15 parkeringsplatser har målats upp, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 14 april 2016 inkommit ett medborgarförslag om 
önskemål om fler parkeringsplatser på Jeppsagård. Kommunfullmäktige har den 25 
april 2016 beslutat, §73,16, att överlämna medborgarförslaget för beredning och 
beslut till tekniska nämnden. 

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 ti ll 
parkeringsplatser är grönytor, som ligger som parkmark i detaljplanen . 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrka r att tekniska nämnden ska besluta enligt ovan. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §42,16 
Med borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut §73 ,16 
Tekniska nämndens beslut §32,16 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

/ Urdragsbestyrkande 
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§46 Information gällande Björnloka (2016-TN-121) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskott §44,16 

Ordförandes sign J Justerandes si n 

Ch 
J Utdragsbestyrka nde 
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§47 Yttrande över samrådsredogörelse för väg 852 Åkarp-Lund och 
väg 896 Hjärup, gång- och cykelväg {2015-TN-91) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att lämna tjänsteskrivelse daterat 2016-09-12 till Trafikverke t 

Ärendet i korthet 
Det kan konstateras att Trafikverket i vägplanens granskningshandling inte har beaktat 
de av kommunen tidigare lämnade synpunkter på samrådshandlingarna. Det gä ller 
bland annat att avsiktsförklaringens intentioner ska följ as, det vill 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 nivå förbättringarna ska ske. Det 
borde vara självklart att pro jektmålen följer avsiktsförklaringens intention att hög 
standard ska uppnås. Projektmålen borde även uppfylla VGU:s råd gä llande standard 
fö r regionala cykelstråk för arbetspendling samt Trafikverkets skrift "Snabba 
cykelstråk". 

Trafikverket har i sitt samrådsyttrande inte svarat på varfö r avsiktsfö rklaringen inte 
fö ljs. Det kan även konstateras att Trafikverket inte följer Väglagen § 13 genom att 
inte ens utreda om gång- och cykelvägen (väganordning enligt Väglagen) kan anläggas 
inom befintligt vägområde och körbana eller vad en sådan lösning innebär ekonomiskt. 
Väglagen fö reskriver att när en väg byggs ska den ges ett sådant läge och utfo rmas 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 anläggas till stora delar inom befintligt vägområde och att Lommavägen ändå 
kommer att ha den standard som krävs för att ändamålet med vägen uppnås. Med 
hänvisning till ovanstående kvarstår kommunens tidigare lämnade synpunkter daterade 
201 6-05-30. 

Yrkanden 
Ordfö rand en Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta enl igt ovan 

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

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §46,16 
T jänsteskrivelse daterad 2016-09-12 
Sarnrådsredogörelse 

Beslut skickas till 
Trafikverket 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§48 Yttrande över samrådshandling, planbeskrivning, detaljplan för 
del av Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra Staffanstorp. (2016-TN-78) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslu tar 

att inte ha något att erinra gällande detaljplan för del av Gullåkra 1:159 111 fl, Skola i 
norra Staffanstorp 

Ärendet i korthet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ställt ut rubricerad detal jplan på samråd . 
Syftet med planen är att skapa förutsättning för att bygga en skola i norra Staffanstorp, 
norr om Genvägen. Skolan kommer att kunna ge undervisning ti ll cirka 550 elever. Det 
kommer att byggas en idrottshall som även kan användas utanför skoltid av föreningar 
och andra. 

Inom planområdet är det idag en förskola som kantas av parkmark samt Genvägen. 
Området ligger bra till för goda möjligheter till bra skolvägar då det finns gång- och 
cykelvägar i anslutning till platsen och dessa ansluter till det övergripande gång- och 
cykelvägnätet i Staffanstorp. Det föres lås tre passager över Genvägen och dessa gång
och cykelvägar över Genvägen är tänkta att trafiksäkras med upphöjning fö r bilister 
"gupp" och den östra passagen även med en refug. Detta medför att det blir bra 
skolvägar till skolan även för de som bor norr om Genvägen. Genvägen föreslås få en 
ny sträckning och smalnas av samt att en trädalle planteras utmed vägen. Detta gör att 
Genvägen kommer att kännas som en ga ta istället för som idag en bred väg. Den 
föres lagna utformningen kommer att inbjuda till att köra med lägre hastigheter 

Det finns goda möjligheter att åka buss till skolan för personal eller de som väjer 
skolan genom det fria skolvalet, då den ligger nära busshållplatsen från Lund och det 
är inom rimligt avstånd från bussen från Malmö. Föreslagen placering av skolan vid 
Genvägen ger bra möjligheter att köra till skolan med bil med anslutning ti ll både 
Norra Lundavägen och Gullåkravägen. På Gullåkravägen är det ett vänsterkörfä lt som 
underlättar att komma till skolan från öster. Det föres lås både en avlärnningsplats och 
en parkering vid skolan. Parkeringen är tänkt att ligga i västra delen av området. Om 
man vä ljer att köra via Gullåkravägen hit så behöver man inte passera någon gång- och 
cykelövergång. Det pågår en upphandling för att upprätta en Trafik- och 
mobilitetsplan för framförallt kommunens infrastruktur gällande gång- och cykelvägar 
samt vägar. I denna kommer skolvägar att analyseras och då framförallt skolvägar till 
Norra skolan. 

I Utdragsbestyrkande 
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Det finns möjlighet att ansluta skolan till kommunens VA-nät. Inom planområdet 
föreslås ingen fördröjning av dagvatten, dock pågår utredningar för fördröjning i 
ledningsnätet i stort i denna del av Staffanstorp. Avfallshämtning kommer att kunna 
ske vid lastplatsen för skola. 

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

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §4 7,16 
Samrådshandling 

Beslut skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ord fö randes sign I J usrera ndes sign I Urdragsbesryrkande 
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§49 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 nämnden beslutar 

att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV i 
Staffanstorp 

Ärendet i korthet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ställt ut rubricerad detaljplan för 
granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatt utbyggnad österut inom 
Vikhemsområdet. Inom detaljplanen är det planerat för cirka 350 bostäder i 
flerbostadshus samt enfamiljshus som är fri liggande, radhus eller kedjehus. 

I nordöstra delen av området så är det möjligt med en skola/förskola och inom 
området möjliggörs äldreboende. Kommunen kommer att vara huvudman fö r den 
allmänna platsen inom planen och den består av gatunät med torg, gång och 
cykelvägnät som trafiksäkras samt parker innehållande lekplats och 
dagvattenfördrö jning. 

Det finns goda förutsättn ingar för utbyggnad av VA-nätet inom planområde t. Det finns 
anslutningsmöjlighet för renvatten. Dagva ttennätet och spillvattennätet är fö rberett för 
denna utbyggnad med tillräcklig kapacitet i anslutande ledningsnät och med två 
spillvattenpumpstationer och en dagvattenpumpstation samt erforderligt utrymme på 
parkmark för dagvattenfördröjning. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnd en ska besluta enligt ovan. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förslag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §48,16 
Granskning 

I Justerandes sig1 I Utd ragsbestyrkande 
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§50 Yttrande över samråd för ändring av detaljplan för Brågarp 
6: 159 m fl, Kometen - östra delen i Staffanstorps kommun. (2016-TN-
99) 

Beslut 
Tekniska nämnden besluta r 

att inte ha någon erinran mot änd ring av detaljplan fö r Bråga rp 6:159 m fl , Kometen -
östra delen av Staffanstorp kommun 

Ärendet i korthet 
Pla nens syfte är att ändra ma rkanvändningen frå n allmänt ändamål till småind ustri och 
kontor. Detta för att möjliggö ra för andra verksamheter än statliga och kommunala 
inom planområdet. 

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

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslu ta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutsko tts beslut §45,1 6 
Sa mråd 

Beslut skickas till 
M ilj ö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ordfö randes sign I J usterand es si 1 I Utdragsbestyrkande 
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§51 Delårsrapport för Tekniska nämnden 2016 (2016-TN-122) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna delårsrapport 2016 för tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet, 
tekniska nämnden balansenhet renhållning samt tekniska nämnden balansenhet VA 
och överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen för vidare behandling 

Ärendet i korthet 
Vid tekniska nämndens sammanträde föredrar teknisk chef ärendet gä llande 
delårsrapport för 201 6. 

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

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderl ag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §49,16 
Sammanställning av delårsrapport 2016 för tekniska nämnden 
Sammanställning av delårs rapport 2016 för Renhållning 
Sammanställning av delå rsrapport 2016 för 2016 VA 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§52 Redovisning av delegationsbeslut (2016-TN-14) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut för perioden 2016-05-19 -
2016-08-25 

Ärendet i korthet 
Redovisning gällande delegationsbes lut som är tagna under perioden 2016-05-19 -
2016-08-25. 

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

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och att tekniska 
nä mnden bes lutar i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut §50,16 
Sammanställning 

I Jusrerandes sign I Utdragsbestyrka nde 
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§53 Övrigt 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-27 

Pierre Lindberg (M) stä ller fråga gällande Hjärups park. 

Pierre Lindberg (M) stä ller fråga gällande parkering vid väg 108. 

Agneta Nilsson (S) stä ller fråga gällande information kring pågående projekt. 

Anders O lsson (C) ställer fråga gä llande dagvattendamm vid Rudolf Bååths väg. 

Tekniska nämndens ordföranden gratulerar Christian Ask (M), Anders Olsson (C) och 
Evert Olsson (C) med anledning av bemärkelsedagar som passerat. 

a ;rnndes sign 
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