
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Stc1ffc111\to '1h 
ko•111nc111 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-21:20 

Beslutande ledamöter Eric Tabich (M) (ordförande) 
Björn Larsson (C) (vice ordförande) 
Carina Dilton (S) (2:e vice ordförande) 
Björn Stigborg (S) 
Maria Leijman (M) 
Renee Stigborg (S) 
Mats-Åke Westeson (SD) 
Isabella Månsson (M) 
Maria Zingmark (MP) 
Mats Plankör (L) 
Rune Lindahl (M) 

Ersättare Sune Cederpil (M) 
Fredrik Olson (S) 
Jurgis Porutis (M) 
Olle Althin (SPI) 
Ulla Winrup (SO) 

Övriga närvarande Emma Pihl (Konsult) §§ 113-115 
Sofia Carlsson Tjernström (Planarkitekt) 
Alexander Jönsson (Byggnadsinspektör) §§ 113-130 
Jannike Tingsmark (Bygglovsarkitekt) §§ 113-130 
Britta Karila (Bygglovshandläggare) § § 113-130 
Lisa Callreus (Trafik- och exploateringsingenjör) §§113-130 
Charlotte Leander (Bygg- och miljöchef) 
Pontus Borgstrand {Stadsbyggnadschef) 
Bianca Mogren (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Carina Di!ton (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-12-21 08:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 113-141 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Underskrifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Sekreterare 
Bianca Mogr 

Ordförande ..... ~~ ............................... . 
Eric Tabich (M) 

Justerande .~~ ... ~~~~\ .................... . 
Carina Dilton (S) 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2016-12-14 

2016-12-21 Datum för anslags 201 7-01-12 
nedtagande 

Rådhuset, Staffanstorp, § § 113-141 

f!!/f:t!ij!·i ;;q~id 

Ordförandes sign J Justerandes sign J J Utdragsbestyrkande 

FT {][;;)~ 
Page 3 of 45 



'>t<1ff,1•1\lO'fb 
�0·1·111.in 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdes protokoll 2016-12-14 

Innehållsförteckning 

§113
§114
§11 5
§116
§117

§118

§119

§120
§121

§122

§123

§124

§125

§126

§127

§128

§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135

§136

§137
§138
§139
§140
§141

Ordförandes sign 
c_/ 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Information om kulturmiljöprogram Staffanstorp och Hjärup 
Personuppgift, överträdelse avseende plan- och bygglagen 
Ansökan om bygglov för boende för Migrationsverket, Vallby 10:15 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt plank, 
Hjärup 4:142 
Ansökan om bygglov för fackverkstorn med tillhörande teknikbod, 
Brågarp 6:159 
Lokal trafikföreskrift gällande upphävande av 30km/h på Genvägen 
Lokal trafikföreskrift om hastighet inom Hjärup N02 30 km/h 
Lokal trafikföreskrift gällande upphävande av 30km/h på 
Kronoslättsvägen 
Lokal trafikföreskrift gällande cirkulationsplats Kronoslättsvägen - 
Vikhemsvägen 
Lokal trafikföreskrift gällande Månen Påls väg, parkeringsförbud för 
södra sidan 
Lokal trafikföreskrift gällande parkeringsförbud på Näktergalen 
Lokal trafikföreskrift gällande att vänstersväng är förbjuden från 
Logistiktomten till Västanvägen 
Lokal trafikföreskrift gällande hastighet på Västanväg vid korsningen 
med väg 11 
Lokal trafikföreskrift gällande ändring av parkeringsförbud på 
Kastanjevägen 
Årsplan 2017 för byggenheten 
Kontroll- och tillsynsplan för miljöenheten 2017 
Yttrande över Blåplan 2015-2020 för Staffanstorps kommun 
Uppföljning av intern kontroll 2016 
Intern kontroll 2017 
Internbudget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden år 2017 
Attestförteckning 2017 
Sammanträdesdagar för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt 
dess presidium för år 2017 
Redovisning av delegationsbeslut 2016- trafikärenden 
Redovisning av delegationsbeslut 2016- miljöärenden 
Redovisning av delegationsbeslut 2016- byggärenden 
Redovisning av meddelanden 2016 
Övrigt 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§113 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att utse Carina Dilton (S), att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll 
onsdagen den 21 december klockan 08.00 på Rådhuset i Staffanstorp. 

Ordförandes sign 

ET 
I Justerandes sign 

Qb -~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Samma nträdesprotokoll 

§114 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragnings listan. 

2016-12-14 

Ordförandes sign \ Justerandes sign \ \ Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§115 Information om kulturmiljöprogram Staffanstorp och Hjärup 
(2016-MOS-203) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga lämnad informa tion till handlingarna. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§116 Personuppgift, överträdelse avseende plan- och bygglagen

(2016-MOS-205)

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utdöma en sanktionsavgift på 18 689 kr till personuppgift avseende avsaknad av 

startbesked, enligt 9 kap 8§ 4 PBF, 

att utdöma en sanktionsavgift på 18 689 kr till personuppgift avseende avsaknad av 

startbesked, enligt 9 kap 8§ 4 PBF, 

att utdöma en sanktionsavgift på 3 737 kr till personuppgift avseende avsaknad av 

slutbesked, enligt 9 kap 20§ 4 PBF, 

att utdöma en sanktionsavgift på 3 737 kr till personuppgift avseende avsaknad av 

slutbesked, enligt 9 kap 20§ 4 PBF, 

att sanktionsavgiften ska betalas enligt bifogad betalningsinstruktion, senast 3 månader 

efter beslutet vunnit laga kraft, 

att utdöma ett rättelseföreläggande till personuppgift samt personuppgift, enligt 11 

kap 20§ PBL. Senast 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft, ska fastighetsägarna 
vidta rättelse genom att nuvarande lägenhetsuthyrning i byggnaden (enligt bil.1) 
upphör och att byggnaden invändigt återställs till det utseende den hade innan 
lägenheterna byggdes, 

att koppla ett vite om 80 000 kr till rättelseföreläggandet, enligt PBL 11 kap 37§. Vitet 

ska delas solidariskt mellan personuppgift samt personuppgift, samt att 
rättelseföreläggandet ska skickas till inskrivningsmyndigheten för inskrivning i 

fastighetsregistret, enligt PBL 11 kap 40§. 

Ärendet i korthet 

Stadsbyggnadskontoret uppmärksammades i mitten av augusti genom en anonym 

anmälan att det pågick verksamhet avseende migrationsboende på aktuell fastighet. 

Efter detta gjorde stadsbyggnadskontoret ett besök på fastigheten tillsammans med 
räddningstjänsten 2016-09-14 för att kontrollera den påstått olovliga åtgärden. I 
samband med detta besök kunde det konstateras att det inretts lägenheter olovligt i en 
av fastighetens komplementbyggnader, samt att där bodde personer i lägenheterna. 

Ordförandes sign
J 

Justerandes sign

ET C2:) 

/ Utdragsbestyrkande
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 
'>l<lfl ,l'l�lo· Jh 

kU'l'l'l,11\ 

Något bygglov för aktuell åtgärd var inte sökt. Däremot fanns det en inlämnad 
ansökan avseende förhandsbesked för migrationsboende för 30 personer som var under 
bearbetning. 
VA systemet på aktuell fastighet är dimensionerat till ca 10 personer, mot bakgrund av 
detta så kunde förhandsbeskedet inte beviljas. Efter att fastighetsägarna fick detta 
besked, så sökte dem bygglov för migrationsboende avseende 10 personer i befintligt 
en bostadshus på aktuell fastighet. Mot bakgrund av VA problematiken samt 
trafikbuller från väg 11 , finns det inte förutsättningar att bevilja bygglov i efterhand för 
de aktuella lägenheterna i komplementbyggnaden. 

Fastighetsägaren har meddelats om möjligheten att vidta rättelse innan nämndens 
sammanträde 2016-12-14. Fastighetsägarna har getts möjlighet att yttra sig, dock har 
något yttrande inte inkommit. 

Nämnden konstaterar att åtgärder vidtagits enligt föredragna bilder, dock anser 
nämnden att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att rättelse ska anses var gjord. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att utdöma en sanktionsavgift på 18 689 kr till personuppgift avseende 
avsaknad av startbesked, enligt 9 kap 8§ 4 PBF, att utdöma en sanktionsavgift på 18 
689 kr till personuppgift avseende avsaknad av startbesked, enligt 9 kap 8§ 4 PBF, att 
utdöma en sanktionsavgift på 3 737 kr till personuppgift avseende avsaknad av 
slutbesked, enligt 9 kap 20§ 4 PBF, att utdöma en sanktionsavgift på 3 737 kr till 
personuppgift avseende avsaknad av slutbesked, enligt 9 kap 20§ 4 PBF, att 
sanktionsavgiften ska betalas enligt bifogad betalningsinstruktion, senast 3 månader 
efter beslutet vunnit laga kraft, att utdöma ett rättelseföreläggande till personuppgift 
samt personuppgift, enligt 11 kap 20§ PBL. Senast 3 månader efter att beslutet vunnit 
laga kraft, ska fastighetsägarna vidta rättelse genom att nuvarande lägenhetsuthyrning i 
byggnaden 
(enligt bil.1) upphör och att byggnaden invändigt återställs till det utseende den hade 
innan lägenheterna byggdes, att koppla ett vite om 80 000 kr till rättelseföreläggandet, 
enligt PBL 11 kap 37§. Vitet ska delas solidariskt mellan personuppgift samt 
personuppgift, samt att rättelseföreläggandet ska skickas till inskrivningsmyndigheten 
för inskrivning i fastighetsregistret, enligt PBL 11 kap 40§. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

ET QJ3-

I Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.0 0 - 19.30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-1 1-21 
Begäran om yttrande inför nämnd 
Bilaga 1 

Beslut skickas till 

Beslutet skickas till ansökanden samt till Lantmäteriet 
Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje. 

Ordförandes sign 
I 

Justerandes sign 

ET 
CB· ----

I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffanstorp$ 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§117 Ansökan om bygglov för boende för Migrationsverket, Vallby 
10:15 (2016-MOS-34) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet för komplettering av en tydligare verksamhetsbeskrivning dä r 
fastighetsägaren ombeds att redogöra för den framt ida boendesi tuationen där uppgift 
lämnas om maximalt antal samtidiga personer som avser att bo på fastigheten. 

Ärendet i korthet 
Ärende 
Sökanden vi ll ändra användning på huvudbyggnaden från bostad till boende för 
ensamkommande fl yktingbarn. Boende plus personal ska inte överstiga 10 personer. 

Befintliga förhållande 
Huvudbyggnaden på fastigheten Yallby 10:15 används idag som bostad. 

Planläge 
Fastigheten ligger utanfö r planlagt område och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. 

Ärendets hand läggning 
Berörda grannar har hörts. Erinran har inkommit från Yallby 10:9 och Vallby 2:13 . 
Fastighetsägarna anser främst att verksamheten inte passar in och att verksamheten 
kommer att försämra värdet på deras fast igheter. 

IFO gav ett muntligt yttrande och hade inget att erinra om. 

Tekniska enheten/VA har yttrat sig om ansökan då den innefattade ett boende med 30 
platser. Man förk larade då att avloppssystemet i området inte är dimensionerat för en 
så stor ökning av boende och att man avstyrkte fö rhandsbesked/bygglov. I vidare 
diskussioner har stadsbyggnadskontoret kommit fram till att en verksamhet med lO 
personer kan accepteras då fastigheten idag är registrerad för ett ell er tvåbostadshus. 
När man beräknar användning så räknar man med en schablonfami lj på fem personer. 
Nämnden har konsta terat att det idag bor 13 folkbokförda personer på fastigheten. 

Bedömning 
Verksamheten passar på platsen och det finns inga hinder ur a llmän synvinkel för att 
förlägga verksamheten på fastigheten. 
De av grannarna påtalade olägenheterna att verksamheten inte passar in i omgivningen 
och att det fin ns farhågor för att fastighetsvärdet ska sjunka utgör inte tillräckliga 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

ET CJt) 
I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffanstorps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 

besvär för granne för att skäl att vägra bygglov ska före ligga. 

2016-12-14 

Enligt stadsbyggnadskontorets bedömning så uppfyll s kraven i 2 och 8 ka p så att 
bygglov kan ges. 

Upplysningar 
Stadsbyggnadskontoret kommer att kalla till tekniskt samråd. Efter tekniskt samråd 
kommer beslut om startbesked att meddelas. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Di lton (S), att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att återremittera ärendet fö r komplettering 
av en tydligare verksamhetsbeskrivning där fastighetsägaren ombeds att redogöra för 
den framtida boendesituationen där uppgift lämnas om maximalt antal 
samtidiga personer som avser att bo på fastigheten. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finner att 
mi ljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-18 
Bygglovsansökan inkommen 2016-10-18 
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2016-09-29 
Planritning inkommen 2016-09-29 
Yttrande från granne Darjac fastigheter inkommen 201 6-01-27 
Yttrande från granne Vallby 2:13 inkommen 2016-02-01 

Beslut skickas till 
Selim Sylkaj, Vall by Byväg 54, 245 92 Staffanstorp 

Ordförandes sign 

if 
I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§118 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
plank, Hjärup 4:142 (2016-MOS-204) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå föreliggande ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

Ärendet i korthet 
Ärende 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med vardagsrum och uterum 
med, enligt sökandens uppgift, nytillkommen BT A om 65 kvm, samt plank. 

Befintliga förhå llanden 
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och garage uppfört 1969-1 970 i ett 
grupphusområde om 92 hus på Boels väg 2 i Hjärup. Huvudbyggnaden har t id igare 
försetts med ett "glasrum" , datum okänt, som avses rivas för att ge plats åt ett utbyggt 
uterum. På fastigheten har 2002 bevilj ats bygglov för ändrad användning av garage till 
bostad samt takkupor på garagetak 2009. 

Planläge 
Fastigheten ingår i planlagt område, detaljplan med lokal beteckning H 5. Byggrätten 
på den aktuella tomten regleras med kors- och punkt-prickning. 

Ärendets handläggning 
Berörda grannars positiva yttranden har inhämtats av söka nden. 
Bygglovenheten har vid ett flertal tillfällen kommunicerat med sökanden angående 
tillbyggnadens storlek som avviker från detaljplanens bestä mmelser. Sökanden vill trots 
detta ha ärendet prövat av miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden och hävdar att 
avvikelser från detaljplanen tidigare bevilj ats i området . Enligt stadsbyggnadskontorets 
bygglovarkiv har i kvarteret tidigare beviljats bygglov endast för mindre uterum som 
inneburit avvikelser från detaljplanen 

Tjänsteskrivelsen med avslagsbeslut har utskickats till söka nden för kommunicering. 
Yttrande från sökande har inkommit. 

Bedömning 
Enligt 9 kap 31b § plan-och bygglagen får bygglov lämnas ti ll åtgä rder som avviker 
från detalj planen om avvikelsen är liten och förenlig med syftet med planen. M ed 
hänsyn till att föreslagen tillbyggnad helt placeras på mark som enligt gä llande 
detaljplan inte får bebyggas och ett medgivande till åtgärden dessutom kunna få en 

Ordförandes sign 

l=-i 
I Justerandes sign 

(0b 

I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

prejudicerande effekt i området och detta kan inte anses vara en liten avvikelse. 
Förutsättningar för bygglov enligt plan- och bygglagens 9 kap 31 b§ förel igger därför 
inte. 

Med stöd av ovanstående kan byggenheten inte tillstyrka ansökan i nuvarande 
utformning. Bygglovansökan för plank kan behandlas i separat ansökan och hanteras 
av stadsbyggnads-kontorets byggenhet. 

Bygglovansökan för plank kan hanteras av stadsbyggnadskontorets byggenhet separat. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
Ansökan daterad 2016-08-26 
Ritning daterad 2016-08-26 
Sökandes yttrande daterad 2016-11-14 

Beslut skickas till 
Marie Lundström, Boels väg 2, 245 63 Hjärup. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

')tc1fit111~tu ·p, 
k0'1'1'hJl1 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§119 Ansökan om bygglov för fackverkstorn med tillhörande 
teknikbod, Brågarp 6:159 (2016-MOS-221) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bevilja bygglov för fackverkstorn med tillhörande teknikbod, 

att erinra sökande att byggnadsarbetet inte får påbörjas innan startbesked har getts 
samt att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked för 
byggåtgärder förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked, samt 

att erinra sökande att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjas inom två år 
och avslutas inom fem år från dag för beslut. 

Ärendet i korthet 
Ärende 
Sökande vill bygga ett 36 m högt ostagat fackverkstorn med tillhörande teknikbod på 
4,5 kvm. 

Befintligt förhållande 
Fastigheten angränsar till Kornetvägen åt söder, järnvägsspår (Simrishamnbanan) i 
norr, Industrivägen i väst och Riksväg 108 i öst. Staffanstorps kommunfastigheter äger 
marken och delar fastigheten med Räddningstjänsten, Kornetskolan m fl. 

Planläge 
Fastighetenligger inom planlagt område, detaljplan med lokalbeteckning S97. I 
detaljplanen är fastigheten betecknad som allmänt ändamål. Den 26 september 2012 
beslutades det att ändra den västra halvan av fastigheten till småindustri och kontor. 
Den 6 augusti 2016 ändrades östra halvan av fastigheten till småindustri och kontor. 

Ärendets handläggning 
Sökande har haft möte med markägare och Räddningstjänsten samt övriga hyresgäster 
inom fastigheten gällande placering av tornet. Tornet har accepterats av samtliga 
parter. Yttrande från Luftfartsverket, Malmö Airport och Försvarsmakten har 
inkommit med inga erinranden. Grannehörande har gjorts och ingen erinranden har 
inkommit. 

Bedömning 
Fackverkstornets placering är anpassad ti ll landskapsbilden och ansökan uppfyller i 
övrigt 9 kap. 31 b § plan-och bygglagen i tillräcklig omfattning för att bygglov ska 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 

er ® 
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Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

kunna ges. Masten bedöms följa översiktsplanen och påverkar inte framtida 
markutnyttjande negativt. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att bevilja bygglov för fackverkstorn med tillhörande tekn ikbod, att erinra 
sökande att byggnadsarbetet inte får påbörjas innan startbesked har getts samt att ett 
byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked för 
byggåtgärder förrän stadsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked, samt att erinra 
sökande att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från dag för beslut. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30 
Ansökan daterad 2016-06-22 
Sökandes yttrande daterad 2016-06-22 
Elevation daterad 2016-06-22 
Situationsplan daterad 2016-06-22 
Situationsplan 2 daterad 2016-06-22 
Måttsatt situationsplan daterad 2016-06-22 
Ritning teknikbod daterad 2016-06-22 
Yttrande från Luftfartsverket daterad 2016-11-14 
Yttrande från Malmö Airport daterad 2016-11-14 
Yttrande från E.ON daterad 2016-10-10 
Yttrande från Försvarsmakten daterad 2016-11-30 

Beslut skickas till 
Hi3G Access AB, c/o Tammp AB, Löparevägen 1, 294 39 Sölvesborg. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

F:T G[j 
I Utdragsbestyrkande 
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§120 Lokal trafikföreskrift gällande upphävande av 30km/h på 
Genvägen (2016-MOS-217) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande upphävande av L TF nr 1230 2010-0019 som reglerar 30 km/h på Genvägen i 
Staffanstorp, att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande, 
samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Trekantens försko la har stängt och därmed saknas skäl till hastighetsbegränsningen till 
30 km/h på Genvägen. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden 
ska besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande upphävande av L TF nr 1230 2010-0019 som reglerar 30 km/h 
på Genvägen i Staffanstorp, att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej eri nran finns från remissinstansen uppdra 
till ordföranden att besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnaden har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-15 
Förslag ti ll lokal trafikföreskrift nr 1230 2010-0019 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

El Qe-
I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§121 Lokal trafikföreskrift om hastighet inom Hjärup N02 30 km/h 
(2016-MOS-21 O) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande hastighetsbegränsning till 30 km/h för området Hjärup NO (Åretruntbyn) 
etapp 2 inklusive Parkallen, 

att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Parkallen föreslås hastighetsbegränsas till 30 km/ då det finns skola på norra sidan och 
på södra sidan idrottsplats och en stor park. Det planeras även en ny försko la på norra 
sidan vägen. H järup NO (Åretruntbyn) etapp 2 är under utbyggnad och inflyttning 
sker kontinuerligt i takt med att gatorna och bostäderna färdigställs. Bostadsgator 
inom Staffanstorps kommun har generellt 30 km/h då det är blandtrafik på de flesta 
bostadsgator. 30 km/h föreslås gäll a även för Hjärup NO (Åretruntbyn) etapp 2. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande hastighetsbegränsning till 30 km/h för området Hjärup NO 
(Åretruntbyn) etapp 2 inklusive Parkallen, att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra 
till ordföranden att besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-17 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cT ~ 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§122 Lokal trafikföreskrift gällande upphävande av 30km/h på 
Kronoslättsvägen (2016-MOS-211) 

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att uta rbeta lokal tra fikföresk rift 
gällande upphävande av L TF nr 1230 2014-0014 som reglerar 30 km/h på 
Kronoslättsvägen i Staffanstorp, 

att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
När cirkulationsplatsen Kronoslättsvägen-Västanväg byggdes anlades en tillfällig 
passage för gång- och cykeltrafiken över Kronoslättsvägen söder om Rotvägen. För att 
göra passagen mer trafiksäker hastighetsbegränsades Kronoslättsvägen till 30 km/h i 
anslutning till passagen. Passagen har beslutats att permanentas genom att den har 
trafiksäkrats med refug likt passagen norr om Rotvägen. Hastighetsbegränsn ingen till 
30 km/h föreslås därför upphävas. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ska besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande upphävande av L TF nr 1230 2014-0014 som reglerar 30 km/h 
på Kronoslättsvägen i Staffanstorp, att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande, samt att om ej erinran finns från remissinstansen 
uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-15 

Bes I ut skickas ti Il 
Handläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§123 Lokal trafikföreskrift gällande cirkulationsplats 
Kronoslättsvägen - Vikhemsvägen (2016-MOS-212) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

2016-12-14 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta loka l trafikföreskrift 
gäll ande att korsningen Kronoslättsvägen - Vikhemsvägen i Staffanstorp ska vara 
cirkulationsplats, 

att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten fö r yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
En rondell är byggd i korsningen Kronoslättsvägen - Vikhemsvägen. För att 
trafikförordningens regler för cirkulationsplats ska gälla behöver korsningen med 
rondell förklaras vara cirkulationsplats genom lokal trafikföreskrift. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i 
uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift gällande att korsningen Kronoslättsvägen -
Vikhemsvägen i Staffanstorp ska vara cirkulationsplats, att skicka den lokala 
trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den lokala 
trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast förelgger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-17 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

E-1 @--
I Utdragsbestyrkande 
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§124 Lokal trafikföreskrift gällande Mårten Påls väg, 
parkeringsförbud för södra sidan (2016-MOS-213) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

2016-12-14 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande parkeringsförbud på södra sidan av Mårten Påls väg i Staffanstorp, 

att skicka den lokala trafikföreskriften ti ll Polismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den loka la trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Mårten Påls väg är smal och parkeringsförbud efterfrågas av boende för att säkra 
framkomligheten för bland annat räddningstjänst och sopbilar. På den norra sidan 
finns fler parkeringsmöjligheter än på södra sidan, varför parkeringsförbudet föreslås 
på den södra sidan. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande parkeringsförbud på södra sidan av Månen Påls väg i 
Staffanstorp, att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta 
om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill besut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-17 

Beslut skickas till 
H andläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

ET aE) 
I Utdragsbestyrkande 
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§125 Lokal trafikföreskrift gällande parkeringsförbud på 
Näktergalen (2016-MOS-214) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gä llande parkeringsförbud, med undantag för markerade platser, på Näkterga len i 
Hjärup, 

att skicka den lokala trafikföreskriften ti ll Po lismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den loka la trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Parkeringsförbudet på N äktergalen föreslås ändras till att gälla ej markerade platser för 
att möjliggöra viss parkering på gatan i området. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande parkeringsförbud, med undantag för markerade platser, på 
Näkterga len i H järup, att skicka den lokala trafikföreskriften till Po li smyndigheten för 
yttrande samt att om ej eri nran finns från remissinstansen uppdra ti ll ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-17 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten . 

Ordförandes sign I Justera ndes sign 

Ef aJ~ 
j Utdragsbestyrkande 
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§126 Lokal trafikföreskrift gällande att vänstersväng är förbjuden 
från Logistiktomten till Västanvägen (2016-MOS-215) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande förbud mot vänstersväng från Logistiktomten till Västanvägen i Staffanstorp, 

att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Det är inte lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt med vänstersvä ngande fordon 
(framförallt med tanke på att det främst är tunga fordon) från Logistiktomten ut på 
Västanvägen, varför en lokal trafikföreskrift som förbjuder vänstersväng föreslås tas 
fram. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag a tt utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande förbud mot vänstersväng från Logistiktomten till Västanvägen 
i Staffanstorp, att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta 
om antagande av den loka la trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag tilll beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-15 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbesryrkande 

ET 
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§127 Lokal trafikföreskrift gällande hastighet på Västanväg vid 
korsningen med väg 11 (2016-MOS-216) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikfö reskrift 
gällande 70 km/h på Västanväg i Staffanstorp mellan 75 meter norr om 
cirkulationsplatsen väg 11-Västanväg-Önsvalavägen och cirkulationsplatsen, 

att skicka den lokala trafikföreskriften ti ll Polismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Väg 11 och Önsvalavägen är hastighetsreglerade till 70 km/h i cirkulationsplatsen väg 
11-Västanväg-Önsvalavägen. Västanväg är hastighetsreglerad ti ll 50 km/h, vilket gör 
att fordon kommande från Västanväg kommer in med lägre hastighet än fordon som 
kommer in i cirkulationen från Önsvalavägen eller väg 11. Västanväg föreslås därför 
hastighetsregleras till 70 km/h mellan 75 meter norr om cirkula tionsplatsen och 
cirkulationsplatsen. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden ska 
besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande 70 km/h på Västanväg i Staffanstorp mellan 75 meter norr om 
cirkulationsplatsen väg 11-Västanväg-Önsvalavägen och cirkulationsplatsen, att skicka 
den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran 
finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den 
lokala trafikföreskriften . 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-15 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

1::.-r Oo 
I Utdragsbestyrkande 
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§128 Lokal trafikföreskrift gällande ändring av parkeringsförbud på 
Kastanjevägen (2016-MOS-222) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande parkeringsförbud, med undantag för buss i linjetrafik, på Kastanjevägen 
mellan Klågerupsvägen och Järnvägsgatan i Staffanstorp, 

att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande, samt 

att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendet i korthet 
Det har tidigare funnits en hållplats för linje 166 på Kastanjevägen mellan 
Klågerupsvägen och Järnvägsgatan som även fungerade som reglerhållplats för 
bussarna. I samband med att kollektivtrafiken till M almö förbättrades gjordes även 
förändringar för linje 166, vilket innebar att hållplatsen på Kastanjevägen togs bort. 
Platsen används dock fortfarande som regierhåll plats för de bussar som har 
Lundavägen som sin ändhållplats {linje 166 och 167). I och med att alla turer på linje 
166 förlängs under högtrafik till Önsvala kommer reglerbehovet att minska, men 
kommer att finnas kvar under åtminstone år 2017. Parkeringsförbud med undantag för 
buss i linjetrafik föreslås därför på Kastanjevägen mellan Klågerupsvägen och 
Järnvägsgatan. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ska besluta att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande parkeringsförbud, med undantag för buss i linjetrafik, på 
Kastanjevägen mellan Klågerupsvägen och Järnvägsgatan i Staffanstorp, att skicka den 
loka la trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns 
från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den lokala 
trafikföreskriften. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign I J usterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-17 

Beslut skickas till 
Handläggaren och tekniska enheten. 

O rd förand es sign I Justerandes sign 
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I Utdragsbestyrkande 
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§129 Årsplan 2017 för byggenheten (2016-MOS-202) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

2016-12-14 

att föreslagen verksamhetsplan kompletteras med att byggenheten under 2017 ska 
arbeta med målet att få ner handläggningstiden för bygglov till i genomsnitt 14 dagar 
samt, 

att låta ordföranden godkänna ett nytt utkast och lägga den till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och förbättrad 
verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (from 2009) en årsplan (tidigare 
benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ska besluta att föreslagen verksamhetsplan kompletteras med att byggenheten under 
2017 ska arbeta med målet att få ner handläggningstiden för bygglov till i genomsnitt 
14 dagar samt, att låta ordföranden godkänna ett nytt utkast och lägga den till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Protokol lsanteckning 
Carina Dilton (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga § 129, 2016. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
Byggenheten årsplan 2017 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Page 27 of 45 



PROTOKOLLSANTECKNING 

Den 21 november 2016 antog kommunfullmäktige rambudgeten 
inför 2017. 

Nu idag så tar vi Årsplanen för byggenheten år 2017. 
Det är fel att ta budgeten innan vi vet vilka behov enheten har samt vilka resurser 
som krävs för att enheten skall klara av sitt uppdrag. 

Nämnden borde först inventera behovet av resurser och borde därefter hemställa 
om nödvändiga resurser. 

Nämnden har ett uppdrag och det är den moderatledda majoriteten tillsammans 
med övriga Allianspartierna som har en skyldighet att se till att det finns 
erforderliga resurser för att nämnden skall kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Staffanstorp den 14 december 2016 

För Socialdemokraterna i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

Carina Dilton (S) 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Samma nträdesprotokoll 2016-12-14 

§ 130 Kontroll- och tillsynsplan för miljöenheten 2017 (2016-MOS-
201) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna kontroll och tillsynsplanen samt lägga den till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade uppgifter inom 
en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och miljöskyddsområdet. Enligt dessa 
lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. Även de 
nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering 
av verksamheten. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att godkänna kontroll och tillsynsplanen samt lägga den till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Carina Dilton (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga § 130, 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-16 
Kontrollplan för livsmedelskontrollen i Staffanstorps kommun 2017 - 2019 
Kontroll- och t illsynsplan för miljöenheten 2017 

Ordförandes sign 

ET 
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Gb 
I Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

Den 21 november 2016 antog kommunfullmäktige rambudgeten inför 2017. 

Nu idag den 14 december så tar vi beslut om Kontroll- och Tillsynsplanen för 
Miljöenheten, för år 2017. 

Detta är en enhet som till stor del styrs av lagstadgade tillsyn. Det blir då fel att ta 
budgeten innan vi vet vilka behov enheten har samt vilka resurser som krävs för att 
klara uppdraget. Nu får enheten lägga behovet efter den budget de fått . 

Nämnden borde först inventera behovet och borde därefter hemställa om 
nödvändiga resurser. 

Under flera år så har vi, vid delårsredovisningen sett att vi inte klarat av vårt 
uppdrag p.g.a. bristande resurser. 

Nämnden har ett uppdrag och det är den moderatledda majoriteten tillsammans 
med övriga Allianspartierna som har en skyldighet att se till att det finns 
erforderliga resurser för att nämnden skall kunna fullfölja sitt uppdrag. 

Staffanstorp den 14 december 2016 

För Socialdemokraterna i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

~~ 
Carina Dilton (S) 
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§131 Yttrande över Blåplan 2015-2020 för Staffanstorps kommun 
(2016-MOS-228) 

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Blåplan 2015-2020 med ändringen att samtliga angivna årtal i rapporten ska 
justeras på så sätt att Blåplanen blir gällande för åren 2017-2022 och angivna årtal i 
åtgärdsprogrammet skjuts fram 2 år . 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun använder begreppet Blå plan för sitt vägledande dokument för 
arbetet med vattenplanering. En Blåplan stödjer den kommunala pla neringen av grund
och ytvattenresurserna och ska främja att vattentillgångarna förva ltas på ett hållbart 
sätt, att miljökva litetsnormer för vatten uppnås och att vattenrelaterade 
ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer. För Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämndens område kommer blåplanen utgöra ett viktigt underlag i 
den framtida kommunala planeringen samt vid lokalisering av ny bebyggelse men även 
vid tillsyn- och kontrollverksamheten enligt miljöbalken. Blåplanen har fem 
övergripande mål: Att fungera som en förvaltningsövergripande VA-plan, dv s vara ett 
planeringsverktyg för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenhanteringen i hela 
kommunen. Att tydligt koppla samman de krav som ställs från vattenförvaltningen på 
kommunens fysiska planering, bl a genom att belysa vilken påverkan, effekter och 
konsekvenser som mark- och vattenanvändningen kan få inom de avrinningsområden 
som berör Staffanstorps kommun. Även vad gäller kommuna l miljötillsyn eftersträver 
blåplanen en tydligare koppling till vattenförva ltningens krav, bl a genom att 
synliggöra potentiella ri sker som miljöfarliga verksamheter kan utgöra för 
vattenresurserna samt kartlägga recipienternas känslighet. Att ge en sammanfattande 
bild av Staffanstorps kommuns vattenvårdsarbete som huvudsakligen sker via 
mellankommunala samarbetsorgan. H är sammanfattas även de vattenrelaterade 
skyddsbestämmelser och rekreationsintressen som finns inom kommunen. Att genom 
sitt breda angreppssätt på blåfrågorna fungera som ett fördjupade underlag till 
kommunens kommande översiktsplanearbete. Blåplanen kan även utgöra underlag för 
risk- och så rbarhetsana lys inom sitt område. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden beslutar 
att föreslå kommunfullmäktige anta Blåplan 2015-2020 med ändringen att samtl iga 
angivna årtal i rapporten skall justeras på så sätt att Blåplanen blir gällande för åren 
2017-2022 och a ngivna årta l i åtgärdsprogrammet skjuts fram 2 år. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Besl utsgång 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 172,16 
Inledning till Blåplanen 2015-2020 
Blåplanen - Dricksvatten 
Blåplanen - Spillvatten 
Blåplanen - Dagvatten 
Blåplanen - Vattenvård 
Blåplanen - H andlingsplan 
Blåplanen - Kartor 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§132 Uppföljning av intern kontroll 2016 (2015-MOS-40) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen. 

Ärendet i korthet 
Redovisning av de interna kontrollpunkter som nämnden antagit för 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att godkänna rapporteringen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Redovisning av intern kontroll för år 2016 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 

Ordförandes sign I Justera ndes sign 
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j Utdragsbestyrkande 
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Samma nträdesprotokoll 

§133 Intern kontroll 2017 (2016-MOS-207) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna förslag till intern kontrollplan 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens eget verksamhetsområde. 

Ärendet i korthet 

2016-12-14 

Kommunens interna kontrollarbete regleras i ekonomistyrprinciperna. Dessa ska 
säkerställa en effektiv förvaltning och att allvarliga fel inte inträffar. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att godkänna förslag till intern kontrollplan 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens eget verksamhetsområde. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Intern kontrollplan år 2017 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§134 Internbudget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden år 2017 
(2016-MOS-227) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna det upprättade förslaget till internbudget. 

Ärendet i korthet 
Ärendet består i förslag till nämndens budget för 2017 samt prioriterade mål och 
nyckeltal. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att godkänna det upprättade förslaget till internbudget. 

Carina Dilton (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att anta 
internbudget i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget se bilaga 1 § 134, 
2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden Eric Tabich (M) ställer Carina Diltons (S) yrkande mot eget yrkande och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med eget 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Den 
som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Carina Diltons (S) 
yrkande röstar nej . 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för ordförandens yrkande och 3 nej-röster för Carina Diltons (S) 
yrkande beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att godkänna det upprättade 
förslaget till internbudget. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande. 
Se bilaga 2, §134, 2016. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Budget 2017 

Bes I ut skickas ti Il 
Ekonomikontoret 

Ordföra ndes sign I Justerandes sign 
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Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Voteringslista: §134 

Voteringslista 

Ärende: Internbudget för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden år 2017, 2016-MOS-227 

Voteringslist( or) 
Omröstn ingsresu ltat 

Ledamot 

Eric Tabich(M), ordförande 

Björn Larsson((), vice ordförande 

Carina Dilton(S), 2:e vice ordförande 

Björn Stigborg(S), ledamot 

Maria Leijman(M), ledamot 

Renee Stigborg(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot 

lsabella Månsson(M), ledamot 

Maria Zingmark(MP), ledamot 

Mats Flankör(L), ledamot 

Rune Lindahl(M), ersättare 

Resultat 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 3 

fllagJe 317 Ciff 1:+ 5 

Avstår 

0 



Kommunbidrag Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2017 (tkr) 

Alliansens 
Tillskott+ 
Besparing- S-förslag till 

Nämnd/verksamhet I förhållande till kommunbidrag 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Vi socialdemokrater yrkar också för 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

förslag 2017 

1 870 

Alliansens 2017 

förslag 

0 

att nämndens verksamhetsplan (tillsyns- och kontrollplanen) ska genomföras och att 
erforderliga personalresurser ska finnas 

att nämnden uppmanas återkomma till kommunfullmäktige om en obalans mellan 
nämndens verksamhetsplan och tillgängliga resurser för att utföra tillsyns- och 
kontrollplanen uppstår 

1 870 



Reservation 
gällande internbudget 2017 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot att vårt yrkande gällande internbudgeten för Miljö
och Samhällsbyggnadsnämnden 2017 avslogs av den bogerliga majoriteten (M+C+L). 

Under de senaste åren så har det fattats resurser för att klara vårt uppdrag. Detta är 
allvarligt då uppdraget innefattar den lagstadgade miljöti llsynen. 

Våra två yrkande var: 
• att nämndens verksamhetsplan (tillsyns- och kontrollplanen) ska genomföras och att 

erforderliga personalresurser skall finnas. 

• att nämnden uppmanas att återkomma till kommunfullmäktige om en obalans 
mellan nämndens verksamhetsplan och tillgängliga resurser för at utföra tillsyns
och kontrollplanen uppstår. 

Dessa yrkanden borde vara en självklarhet men röstades ner av alliansen. 

Anmärkningsvärt att Alliansen avslår dessa yrkanden då vi vet att det under de senaste 
åren saknats resurser för att klara uppdraget. 

Staffanstorp den 14 december 2016 

För Socialdemokraterna i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

Carina Dilton (S) 
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Samma nträdesprotokoll 

§135 Attestförteckning 2017 (2016-MOS-208) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

2016-12-14 

att godkänna attestförteckningen och översända denna till ekonomikontoret . 

Ärendet i korthet 
Föreligger förteckning över delegerat budgetansvar och attesträtt fö r miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att godkänna attestförteckningen och översända denna ti ll ekonomikontoret. 

Beslutsgång 
O rdföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag t ill beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
T jänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Attestförteckning år 2017 

Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§136 Sammanträdesdagar för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt dess presidium för år 2017 (2016-MOS-218) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att faststä lla sammanträdesdagar och tider för år 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium 
enligt liggande förslag. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om sammanträdesdatum och 
tider för år 2017. Förslag till sammanträdesdatum för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt för miljö- och samhällsbyggnadsnämndes presidium 
följer nedan: 

Presidiet: Samtliga börjar kl 08.30 
T isdagen den 14 februari 
Måndagen den 24 a pril, kl. 15.30 -17.00 
Tisdagen den 30 maj 
Tordagen den 21 september 
Onsdagen den 25 oktober 
Torsdagen den 30 november 

Nämnden: Samtliga börjar kl 18.00 
Onsdagen den 1 mars 
Onsdagen den 3 maj 
Onsdagen den 14 juni 
Onsdagen den 4 oktober 
Onsdagen den 8 november 
T isdagen den 12 december 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att mi ljö- och samhäll sbyggnadsnämnden föreslås 
besluta att faststä lla sammanträdesdagar och t ider för år 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens presidium 
enligt liggande förslag. 

Bes I utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och fi nner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 

T jänsteskrivelse daterad 2016-12-01 

Beslut skickas till 
Ledamöter och ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

2016-12-14 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§137 Redovisning av delegationsbeslut 2016- trafikärenden (2016-
MOS-1) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

Ärendet i korthet 
Parkeringsti llstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer 02895 - 02906. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden 
ska besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-17 

Beslut skickas till 
H andläggaren 

Ordförandes sign 
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Sammanträdesprotokoll 2016-12-14 

§138 Redovisning av delegationsbeslut 2016- miljöärenden (2016-
MOS-2) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under perioden 2016-
10-11 - 2016-11-18. 

Ärendet i korthet 
Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALi) och (GE) har, med stöd av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt vidaredelegationsbeslut 2013-
08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 2016-10-11- 2016-11-18 enl igt 
förteckning. Förkortningar handläggare: JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, 
GE=Göran Eriksson, KALi= Katia Lilja, CL=Charlotte Leander. Förkortningar 
åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden 
ska besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under 
perioden 2016-10-11 - 2016-11-18. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Ärendelista 2016-10-11 - 2016-11-18 

Bes I ut skickas ti Il 
Diariet 
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§139 Redovisning av delegationsbeslut 2016- byggärenden (2016-
MOS-3) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under perioden 2016-
10-12 - 2016-11-18. 

Ärendet i korthet 
Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd av miljö
och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014, fattat beslut i ärenden under 
perioden 31 augusti 2016 till och med 11 oktober 2016 enligt förteckning. 
Förkortningar åtgärdstyp: DELADM = delegationsbeslut administrativt DELANM = 
delegationsbeslut anmälan DELBL = delegationsbeslut bygglov DELBLT = 
delegationsbeslut, tidsbegränsat DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = delegationsbeslut rivningslov DELML = delegationsbeslut marklov DELSB = 
delegationsbeslut slutbevis (enligt plan- och bygglagen 1987:10 ) DELSL = 
delegationsbeslut slutbesked DELST = delegationsbeslut 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under perioden 
2016-10-12 - 2016-11-18. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag t ill beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
Ärendelista 2016-10-12 - 2016-11-1 8 

Bes I ut skickas ti Il 
Diariet 
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§140 Redovisning av meddelanden 2016 (2016-MOS-6) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
a) Beslut från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, daterat 2016-10-25 att 
inte bevilja prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande att avslå 
överklagandet står därför fast varvid Staffanstorps kommuns beslut (MOS§ 68, 2014) 
att lämna negativt förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheterna Nevishög 
15:131 respektive 15:132 står fast. 

b) Beslut från Länsstyrelsen i Skåne att man avslår överklagandet gällande störande 
trafikbuller från väg 11. 

c) Meddelande att "Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne" startar i början av år 
2017. 

d) Regeringen beslutade 2016-11-17 att fastställa Trafikverkets beslut om Järnvägsplan 
för Södra Stambanan, delen Flackarp-Arlöv, ombyggnad till fyra spår. Regeringen 
avslog alla överklaganden utom ett, där servitutsrätten för järnvägsanläggningen 
begränsas i höjdled i enlighet med överklagan. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i en lighet med detta . 

Bes I utsu nderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-30 

Beslut skickas till 
Berörda 
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§141 Övrigt 

Ordföranden Eric Tabich (M) uppvaktar Mats-Åke Westeson med anledning av 
bemärkelsedag som varit. 

Carina Dilton (S) vill tacka tjänstemännen för ett gott sammarbete. Vi ll även tacka 
poltikerna för den goda stämningen och vill önska alla en God Jul och ett Gott Nytt 
År. 

Ordföranden Eric Tabich (M) överlämnar en arrangemang ti ll Bianca Mogren 
(Nämndsekreterare) som har avslutat sin anstä llning hos Staffanstorps kommun. 

Ordföranden Eric Tabich (M) vill tacka tjänstemännen och pol itikerna för ett vä l 
genomfört år och vill även önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Ordförandes sign / Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 
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