
Stalfansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Samma nträdesprotokol I 

Plats och tid Storgatan 10, rum C kl. 18:00-19:50 

Beslutande ledamöter Björn Magnusson (L) (ordförande) 
Werner Unger (S) (2:e vice ordförande) 
Pierre Lindberg (M) (vice ordförande) 
Agneta Nilsson (S) 
Christian Ask (M) 
Ingvar Carlsson (S) 
Fredrik Andersson (SO) 

20]7-03-16

Anders Olsson (C)
Jan-Åke Holmbeck (M) ersätter Stefan Johnsson (M) 
Cecilia Peltola (L) ersätter Tycho Andersson (KO) 
Roger Zingmark (MP) 

Ersättare Line Weckström (S) 
Sten Lindahl (S) 
Evert Olsson (C)
Toni Nilsson (SO) 

Övriga närvarande Linnea Saarela (parkingenjör) §§6-10 
Kerstin Jensen (projektledare infrastruktur) §§6-10 
Peter Norlander (teknisk chef) 
Bengt Kandefelt (medborgarförslagsställare, ex! beslut) §8 
Bertil Persson (medborgarförslagsställare, exl beslut) §8 
Agnes Löfgren (nämndsekreterare) 

Utses att justera Werner Unger (S) 

Justeringens plats och Våning 6, Rådhuset, 2017-03-22 09:30 
tid 

Protokollet omfattar §§6-20 

j Utdragsbestyrkande 
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ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Tekniska nämnden 

Sa mmanträdesprotokol I 2017-03-16 

Protokol let är justerat. Justeringen har tillkännagivi ts genom 
anslag. 

Tekni ka nämnden 
2017-03-16 

20 17-03-22 Datum för anslags 201 7-04-14 
nedtagande 

Rådhuset 

~.~ ......... 
Agnes Löfgren 
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Innehållsförteckning 

§6 
§7 
§8 
§9 

§10 

§11 

§12 

§13 

§14 
§15 
§16 
§17 
§18 
§19 
§20 

Faststä llande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Medborgarförslag gällande Bråhögsplatsen 7 i Staffanstorp 
Julbelysning i Staffanstorps tätort 
Yttrande samråd för detaljplan för del av Hjärup 22:1 m.fl- Västerstad 
Etapp 1 
Ändring av taxa för Staffanstorps allmänna vatten och 
avloppsanläggning 
Revidering av informationshanteringsplan för allmänna handlingar 
inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder 
Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom tekniska 
nämnden 
Ekonomisk månadsuppföljning för tekniska nämnden 201 7 
Bokslut 2016- Årsredovisning 
Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämnden 
Vidaredelegation av tekniska chefen 2017 
Redovisning av delegationsbeslut 201 7 
Redovisning av meddelanden 2017 
Övrigt 

0 örandes sign I Justerandes sign 
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§6 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Werner Unger (S) att tillsammans med ordföranden justera protokol let 

on dagen den 22 mars 201 7 klockan 09:30 i Rådhuset i Staffanstarp. 

(li1" , ig" I '"tP I Utdragsbescyrkande 
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§7 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna fö redragningslistan. 

2017-03-1 6 

ign j Justerandes sign j Urdragsbestyrkande 
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§8 Medborgarförslag gällande Bråhögsplatsen 7 i Staffanstorp 
(2017-TN-21) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att anse medborgaförslaget besvarat med hänvisning till vad som redovisats i 
tjänsteskrivelse daterad 2017-02-14, samt 

att återkoppling av aktuell status gällande utemiljön i gången mellan Bråhögsplatsen 7 
och 8 i Staffanstorp enligt tjänsteskrivelsen, sker vid tekniska nämndens sammanträde 
den 27 april. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 30 oktober 2016 inkommit ett medborgarförslag 
gällande utemiljön i gången mellan Bråhögsplatsen 7 och 8 i Staffanstorp. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november att överlämna ärendet till tekniska 
nämnden för beredning och beslut. 

Förslagsställarna lyfter bristande renhållning och skötsel av ytorna i gången mellan 
Bråhögsplatsen 7 och 8. Detta gäller de hårdgjorda ytorna samt rabatten där det växer 
buskar och tre bokträd. Förslagsställarna önskar att ytorna regelbundet städas och 
rensas från skräp, löv och bokollon. Vidare önskar förslagsställarna att kommunen gör 
något åt bokarna då dess grenar börjat växa in mot närliggande fasader samt för att 
dess rötter börjat lyfta plattorna. Förslagsställarna önskar att de tre bokträden tas bort 
och ersätts av lämpligare växter som är anpassade efter gångens begränsade utrymme. 

Tekniska enheten var i kontakt med driftentreprenörerna gällande renhållningen och 
skötseln av dessa ytor under sommaren 2016. Detta efter inkommande synpunkter från 
de boende i området samt efter ett platsbesök. Vid platsbesöket bedömdes ytorna i 
gången vara godkända i förhållande till de krav som kommunen har på renhållning 
men driftentreprenörerna kontaktades ändå för att bli varse de boendes synpunkter. 
Efter detta har inga ytterligare synpunkter kommit in gällande dessa ytor och därmed 
har tekniska enheten uppfattat problemet med renhållningen som löst. 

Bokträden är skyddade i detaljplanen och utgör en viktig del i den vitala 
grönstrukturen i Staffanstorps centrum. Att fälla bokarna är därmed inte aktuellt. Om 
grenarna börjar växa in mot fasaden på närliggande byggnader kan tekniska enheten 
ombesörja att dessa grenar beskärs vid lämplig tidpunkt. 

Yrkanden 

Ordförandes sign 

()'\ 
I J usrera ndes sign 

rif 
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Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att anse 
medborgaförslaget besvarat med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse 
daterad 2017-02-14, samt att återkoppling av aktuell status gällande utemiljön i 
gången mellan Bråhögsplatsen 7 och 8 i Staffanstorp enligt tjänsteskrivelsen sker vid 
tekniska nämndens sammanträde den 27 apri l. 

Werner Unger (S) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till 
tekniska enheten för vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Werner Ungers (S) yrkande enligt ovan mot eget yrkande enligt 
ovan och finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifa ller 
ordförandes yrkande enligt ovan röstar ja. Den som bifaller Werner Ungers (S) yrkande 
en ligt ovan röstar nej. 

Omröstningsreslultat 
Ordförande konstaterar att tekniska nämnden med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har 
beslutat enligt ordförandes yrkande, att anse medborgaförslaget besvarat med 
hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-02-14, samt att 
återkoppling av aktuell status gällande utemiljön i gången mellan Bråhögsplatsen 7 och 
8 i Staffanstorp enligt tjänsteskrivelsen, sker vid tekn iska nämndens sammanträde den 
27 april. Se voteringslista paragraf 8. 

Reservationer 
Werner Unger (S) reserverar sig skriftligen, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut§ 3, 201 7 
KF § 180, 2016 Beslut 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Förslagsstä llarna 

I Urdragsbesryrkande 
~ dos sigo I Juster:;; 
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Staffanstorp 
kommun 

Tekniska nämnden 

Voteringslista: §8 

Voteringslista 

Ärende: Medborgarförslag giillande Bråhögsplatsen 7 i Staffanstorp, 2017-TN-21 

Voteringslist( or) 

Medborgarförslag gäl lande Bråhögsplatsen 7 i Staffanstorp 

Ledamot Ja 

Björn Magnusson(L). ordförande X 

Werner Unger(S), 2:e vice ordförande 

Pierre Lindberg(M), vice ordförande X 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Christian Ask(M), ledamot X 

Ingvar Carlsson(S), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot X 

Anders Olsson((), ledamot X 

Jan-Åke Holmbeck(M), ersättare X 

Cecil ia Peltola(L), ersättare X 

Roger Zingmark(MP), ledamot 

Resultat 7 

IPclgJe91aff26 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 0 



Reservation gällande beredninge_n av 
medborgarförslag Bråhögsplatsen 7 

Förslagsställarna påpekade att det är fortfarande skräpigt och att planteringen framför 
Bråhögsplatsen inte har åtgärdats i enlighet med förslagsställarnas önskemål. Stenplattorna som lyfts 
av bokens rötter är hittills inte åtgärdade vilket kan förorsaka fallolyckor . 

Eftersom det finns tydligt ett missförstånd gällande hanteringen av själva ärendet yrkade vi på en 
återremiss. Återremissen ger ju förvaltningen en möjlighet att rätta till sitt beslut och vidta åtgärder i 
enlighet med förslagsställarnas önskemål. 

Vi anser att en medborgare, som lämnar ett medborgarförslag, ska behandlas med respekt samtidigt 
ska kommunens beslut vara logiska och väl underbyggda. 

Vid besök på platsen 2017-03-18 var planteringen inte åtgärdad och plattor har lyfts av bokens 
rötter, så att det finns en tydlig risk för fallolyckor. 
~~--~, ~ u ~~ 

\ 1. . 

Aven ett avlopp behöver åtgärdas. Vare sig planteringen var röjd utan den var full med kvista r och 
löv. 

Vi yrkar på en återremiss så att förvaltningen ges möjlighet att åtgärda ovanstående brister 



Staffanstorp~. 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§9 Julbelysning i Staffanstorps tätort (2017-TN-22) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

2017-03-16 

att ge uppdrag till tekniska enheten att se över säsongsdekorationer och belysning samt 
återkomma till tekniska nämnden med förslag. 

Ärendet i korthet 
Säsongsdekorationer och julbelysning är uppskattade inslag i utemiljön som hjälper till 
att skapa julstämning och trivsel under dygnets ljusa och mörka timmar. Det är ett sätt 
att ge tillbaka till både medborgarna som till kommunens besökare. Det visar att vi är 
en kommun som bryr sig om utemiljön samt ett tecken på att platserna är väl 
omhändertagna. 

Att en plats temporärt byter utseende skapar uppståndelse och känslan av att "något 
nytt händer" vilket lockar ut människor att uppleva, som i sin tur bidrar till folkliv. 
Vidare kan detta bidra till ökad trygghet. Det finns därmed flera anledningar att aktivt 
och medvetet arbeta med säsongsdekorationer och julbelysning inom kommunen och 
möjligheterna är många. 

Idag har vi julbelysning i träd och granar. Granarna är uppe till tjugondag knut, medan 
träden är tända fram till februari. Det som fanns julen 2016/2017 var följande: 
- slingor i kastanjen i rondellen Valhallvägen/Norra Lundavägen 
- slingor i eken vid hållplats Storgatan 
- si ingor i träd mellan Kastanjevägen och Malmövägen 
- slingor i lönnen vid Lommavägen 
- slingor i tre körsbärsträd vid stationen i Hjärup 
- stjärnor utmed Vahallavägen och Storgatan 
- julgranar på torget vid rådhuset i Staffanstorp och Kyrkheddinge. 

Belysningen i trädet mellan Kastanjevägen och Malmövägen är sönder och behöver tas 
ned i år och belysningen vid Hjärups station är i dåligt skick, men klarar eventuellt 
fram tills den flyttas 2018. På torget har det varit mycket skadegörelse på granen både 
denna vinter och tidigare år. 

Det är viktigt att belysningen och dekorationerna ser hela och snygga ut för att inte ge 
ett ovårdat och otryggt intryck. Jul/vinterdekorationer behöver ses över och vi behöver 
besluta var, när och hur ska vi arbeta med detta framöver för att få en bra och hållbar 
strategi som ger mervärde till tätorterna. På torget och i centrum skulle man kunna 
skapa julstämning med att till exempel sätta belysning i träden på torget, 

~ sig, 
I Justerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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juldekorationer av olika slag såsom granpaketen vi haft tidigare år samt genom mindre 
granar utan belysning. Detta skulle ersätta den belysta granen. Genom olika mindre 
juldekorationer skul le det kunna bli variation varje år. Fördelen med att belysa träd är 
att det ofta är mindre skadegörelse på belysning i träden än granen. Trädbelysning 
samt vissa dekorationselement kan väljas så de kan vara framme längre än under bara 
själva jultiden. Exempelvis skulle träden på torget kunna tändas under andra 
evenemang som sker under året. Utöver detta så uppskattas belysning och dekorationer 
på platser där många rör sig, varför det kan sättas såväl effektbelysni ng som andra 
dekorationer olika delar av året. Detta både som fasta och tillfälliga attraktioner. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (5) och 
Pierre Lindberg (M), att ge uppdrag till tekn iska enheten att se över 
säsongsdekorationer och belysning samt återkomma till tekniska nämnden med förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 4, 201 7 

Beslut skickas till 
Tekniska enheten 

J Utdragsbestyrkande 
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§10 Yttrande samråd för detaljplan för del av Hjärup 22:1 m.fl
Västerstad Etapp 1 (2017-TN-32) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att bifogat yttrande bör beaktas vid det fortsatta arbetet med detaljplan för del av 
Hjärup 22:1 m.fl. Västerstad Etapp 1. 

Ärendet i korthet 
Gata 
Inom Västerstad är huvudvägnätet planlagt inom kelettplanen och i denna detaljplan 
är kompletterande gator samt en matargata i södra delen av området planlagt. 
Gatusystemet framgår av illustrationen och i planbeskrivningen. Det är en hierarki av 
gator och GC-vägar som är positiv för området där den större delen av trafiken 
bedöm köra på gator med sepa rata GC-väga r. Gator med mindre trafik utformas som 
bostad gator där man får röra sig i blandtrafik. Det är även tänkt en separat GC-väg i 
nord sydlig riktning väster om den lilla parken. Dock finns ingen separat GC-väg väster 
om området som är planlagd för skola (är tänkt som försko la}. Ingången till förskolan 
kan vara från söder el ler väster och därför bör det övervägas om det behövs en separat 
GC-väg även väster om skolområdet. 

Utmed Centrumgatan, som plan läggs i skelettplanen, finns inget utfartsförbud i tre av 
kvarteren där det är tänkt enbo tadshus i radhusform. Det medför att det kan byggas 
enplanshus med parkeringsplatser i bredd med direktutfart, såsom det byggts på t.ex. 
Vikhem II. Det är olämpligt med flera direktutfarter över ett viktigt GC-stråk och ut på 
en gata med mycket trafik. Det skulle även försvåra gestaltningen av gatan då tänkt 
trädalle inte blir möjlig. Det måste säkerställas att dessa kvarter får samlad parkering 
med gemensam utfart och inte ges möjlighet till separata enskilda parkeringar. 

I planen finns inga sikthörnor planerade inom gatumark på huvudgatorna och det är 
inte heller förbud att bygga hus ut till kvartershörnana. Detta behöver ses över och det 
måste säkerstäl las att det blir erforderl iga sikthörnor för framförallt cykl ister men även 
bilister. 

En ligt planen ska byggnader placeras visst avstånd från gata, jälva gatan komm r inte 
att vara i fastighetsgräns, närmst byggnad blir det GC-vägar m.m. Förtydliga att det är 
från närmaste allmän plats eller planlagt område som gata. Vad gäller för 
komplementsbyggnader, förtydl iga. 

I Urdragshesryrkande 
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På bostadsgatorna med blandtrafik så står det i planbeskrivningen att det föreslås små 
platsbildningar som ska ligga både på kvartersmark och allmän plats. I planen föresl ås 
att dessa ska ha samma beläggning och bilda någon form av gemensam yta och vara 
små mötesplatser. De står även att de ska fungera som hastighetssänkande åtgärder, 
vilket kan anses mycket tveksamt då dels det inte räcker med annan markbeläggning 
för hastighetssänkning dels så ligger dessa där gatorna ändå svänger vilket fungerar 
tillräckligt som hastighetssänkning.Genom att göra en gemensam yta av allmän plats 
och privat mark kommer ansvaret att bli otydligt, var går gränsen för 
vinterväghållning, var får kan parkera och vem tar ansvar för felparkeringar och dylikt. 
Erfarenheten är även att mindre platser vid enbostadshus upplevs som negativ av de 
närboende då man inte vill ha en allmän mötesplats utanför sitt en bostadshus. Dessa är 
inte föreslagna att ligga för att gynna framförallt de närboende utan allmänheten som 
rör sig utmed gatan. Det innebär att det finns en överhängande risk att de som kommer 
att äga marken kommer hägna in det med ett staket så det blir deras privata mark eller 
kanske vill de använda det för egen parkering, det är mycket svårt at hindra detta. 
Marken för dessa platser på kvartersmark är angivet som kvarteramark som ej får 
bebyggas i planen, men inte som GA, gemensamhetsanläggning. Mark som ska vara 
gemensam och inte bli enskild tomtmark måste säkerställas med en GA. Dock fi nns 
ingen garanti att det inrättas en GA eller att det blir på föreslagen plats bara för att det 
står i en detaljplan, det avgörs vid en anläggningsförrättning i enlighet med 
anläggningslagen. För att en fastighet ska kunna anslutas till en 
gemensamhetsanläggning krävs normalt att anläggningen är av väsentlig betydelse för 
fastigheten. Det ska finnas ett påtagligt behov för fastigheten att ha tillgång till den 
nyttighet som avses med gemensamhetsanläggningen och fördelarna ska överväga 
nackdelarna. Det kan nog vara tveksamt om de föreslagna mindre platserna uppfyller 
detta. Utdrag ur anläggningslagen: 

5 § Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det 
är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. 

6 § Gemensamhetsanläggning får inrättas endast om fördelarna av ekonomisk eller 
annan art av anläggningen överväger de kostnader och olägenheter som anläggningen 
medför. 

Platserna skulle kunna vara allmän plats, men det kan inte anses ekonomisk eller 
ansvarsmässigt försvarba rt att kommunen skulle äga mindre platser på en bostadsgata 
framför ett fåta l enbostadshus. Allmänna platser som är mer påkostade ska vara där 
många rör sig och där det känns som en allmän plats som är i det allmän nas intresse 
och inte som gynnar enski lda. Önskas en bostadsgata med enfamiljshus utformas med 
mer påkostade platser för de boende så bör gatan planläggas som kvartersmark. 

I Justerandes sign 

~ 
I Urdragsbestyrkande 
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Det finns fyra parkområden i detaljplaneområdet. Det ska vara möjligt att sätta 
nätstation i alla parker vi lket kan vara en förde l då den kan integreras i parken och 
därmed i området, men det bör ses över hur dessa ska kunna placeras framföra llt i de 
mindre parkerna. I södra delen av planen är det ett större parkområde, det är tänkt 
som stadsdelsparken med möjlighet till lek, vistelse m.m. Områdets lekplats ska ligga i 
denna park. Parken har ungefär samma storlek som Balders hage varför det bör finnas 
stor möjlighet att skapa en attraktiv park. Området runt parken kommer att planeras i 
senare planläggning, det bör dock finnas en plan fö r detta ändå då det påverkar 
lämplig utformning av parken. Bostadsgatorna norr om parken ansluter inte så det blir 
en naturlig korsningspunk så de kan fortsätta öster eller väster om parken, ans lutn ing 
av dessa bör ses över. Det är en fördel med gatumark runt delar av parken då parken 
blir mer syn lig och det blir större möjlighet att ha ett större trädbestånd. Det finns en 
mindre park inne vid GC-stråket som går utmed en bostadsgata i nordsydlig riktning. 
Denna är tänkt som en mindre grön mötesplats. Den ligger förhå ll andevis nära den 
stora parken varför det är viktigt att denna utformas så den kompletterar den större 
parken och inte konkurrerar med den. Det är bra att den ligger vid GC-stråket, men 
skul le det behövas ett GC-stråk vid skoltornet kan denna mindre parken med fördel 
placera där istället. Genom att placera parken i anslutning till ett område som kommer 
att ha en grön gård så kommer parken att upplevas större och det bli r bättre 
förutsättningar att t.ex. plantera större träd. 

VA 
Renvatten och spillvattnets utbyggnad är beroende av 4-spårsutbyggnaden av 
stambanan då nätet från östra till västra sidan kommer att byggas ut av Trafikverket, 
vi lket även framgår av planen. Det finns ingen dagvattenfördröjning inom planen, men 
det är utrett och dagvatten planeras att fördröjas, i en lighet med gä llande 
rekommendationer, i parkområdet i skelettplanen. Det innebär dock att utbyggnaden 
av dessa två planer måste ske parallellt, vilket framgår av genomförandebeskrivningen. 

För att klara byggnader vid extrem nederbörd måste det ställas krav på höjd för färdigt 
golv, deta lj planen måste kompletteras med detta krav. För att klara golvnivån i 
förhållande till gatan som erfordras for att klara översvämning och samtidigt klarar 
tillgänglighetskraven så kan det vara lämpligt med en förgårdsmark på minst 1,5 m så 
att en ramp för tillgängligheten kan an läggas. Det finns inget förbud mot källare i 
detaljplanen, vi lket det bör vara. Ska det vara källare fört.ex parkeringsgarage så ska 
det utredas hur dessa kan byggas för att säkerstä ll a att de inte översvämmas vid 
extremnederbörd. 

Renhållning 

uRessig, I J usterandes sign I 
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Det finns goda förutsättningar för avfallsfordon att komma runt i området. Vid 
flerbostadshus ska det finnas gemensamma sophus, dessa måste planeras vid allmänna 
vägar, det bör vara möjligt. Det finns möjlighet till ÅVS i skelettplanen, vilket bör vara 
tillräckligt även för de enbostadshus som inte kommer att ha gemensamma soprum. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (S), att 
tekniska nämnden ska besluta att bifogat yttrande bör beaktas vid det fortsatta arbetet 
med detaljplan för del av Hjärup 22:1 m.fl. Västerstad Etapp 1. 

Besl utsgång 
Ordföranden konstaterar att att det endast föreligger ett förslag till beslut och att 
tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 5, 2017 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 97, 2016 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Föjebrev samrådsutskick 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§11 Ändring av taxa för Staffanstorps allmänna vatten och 
avloppsanläggning (2017-TN-23) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att upphäva tidigare taxa och anta ändring av taxa en ligt bifogat förslag samt, 

att ändringen ska ll gälla from 2017-07-01. 

Ärendet i korthet 
Taxan för Staffanstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsan läggn ing har behov 
att ändras gällande anläggningsavgifterna. Ändringen grundar sig dels i behovet av att 
se över konstruktionen för hur avgift för anslutning tas ut för industr ifastighe ter tas ut 
och dels för att se över hur uttag skall ske för bostadsfastigheter för att uppnå en rimlig 
kostnadstäckning för exploateringsområdena. 

Yrkande 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (S), att 
tekniska nämnden ska besluta att upphäva tidigare taxa och anta ändring av taxa 
en ligt bifoga t förslag sam t att ändringen ska ll gä lla from 2017-07-01. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslu tat i en lighet med detta. 

Besl utsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 6, 2017 
Förslag taxa 
Beräkni ngsunderlag 

I Ju sterand es sign \ Utdragsbesryrkande 
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§12 Revidering av informationshanteringsplan för allmänna 
handlingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder 
(2017-TN-14} 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att, med upphävande av nu gällande informationshanteringsplan för allmänna 
handlingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder, dnr 2015-TN-85, 
anta föreliggande informationshanteringsplan för allmänna handlingar inom styrande 
och stödjande verksamheter - nämnder daterad 2017-01-30. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anledning att göra ändringar i informationshanteringsplan för allmänna 
handlingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder. I föreliggande 
informationshanteringsplan daterad 2017-01-30 finns såväl gällande bestämmelser 
samt förslag till nya bestämmelser (markerade med blå färg) och sådana som ska 
föreslås utgå (överstrukna). 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (S) och 
Pierre Lindberg (M), att, då med upphävande av nu gällande 
informationshanteringsplan för allmänna handlingar inom styrande och stödjande 
verksamheter - nämnder, dnr 2015-TN-85, anta föreliggande 
informationshanteringsplan för allmänna handlingar inom styrande och stödjande 
verksamheter - nämnder daterad 2017-01-30. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut§ 7, 201 7 
Informationshanteringsplan daterad 2017-01 -30 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Arkivarie 

I Utd ragsbestyrkande 
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§13 lnformationshanteringsplan för kärnverksamheter inom 
tekniska nämnden (2017-TN-15) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anta ny informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom tekniska nämnden -
nämnder i enlighet med föreliggande informationshanteringsplan daterad 2017-02-15, 
samt 

att samtidigt, som förslag på informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom 
tekniska nämnden antas, upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner 
(dokumenthanteringsplaner) som rör kärnverksamheter inom tekniska nämnden. 

Ärendet i korthet 
Enligt Staffanstorps kommuns arkivreglemente § 5 ska al la myndigheter upprätta 
informationshanteringsplaner. En informationshanteringsplan för nämndens 
kärnverksamhet har tagits fram. In formationshanteringsplanen fungerar som ett 
styrdokument för flödet av allmänna handlingar inom verksamheterna. Planen anger 
hur handlingar ska hanteras från att de skapas til l att de slutarkiveras eller gallras. 
Informationshanteringsplanen fungerar samtidigt som ett gallringsbeslutför många 
handlingstyper. Förutom uppgifter om huruvida handlingar ska bevaras eller gallras 
ges anvisningar om registrering, förvaringsp lats, sekretess och när handlingar ska 
levereras till kommunarkivet samt övriga upplysningar som kan vara av värde för att 
veta hur handlingar ska hanteras. På så sätt ger informationshanteringsplanen 
myndigheten nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar och 
samtidigt förbättras allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning av 
information hos myndigheten. Översyn av informationshanteringsplanen ska göras 
årl igen och revideras vid behov. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (SJ, att 
tekniska nämnden ska besluta att anta ny informationshanteringsplan för 
kärnverksamheter inom tekniska nämnden - nämnder i enlighet med föreliggande 
informationshanteringsplan daterad 2017-02-15, samt att samtidigt, som förslag på 
informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom tekniska nämnden antas, 
upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) 
som rör kärnverksamheter inom tekniska nämnden. 

Beslutsgång 

I J usrerandes sign I Utd ragsbestyrkande 
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Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 8, 2017 
Inforrnationshanteringsplan daterad 2017-02-15 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Arki varie 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande {JÄ_"''"" 
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§14 Ekonomisk månadsuppföljning för tekniska nämnden 2017 
(2017-TN-33) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden, tekniska nämnden 
balansenheten VA och tekniska nämnden ba lansen het renhållning. 

Ärendet i korthet 
Vid tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde föredrar teknisk chef ärendet om 
månadsuppföljning januari-februari 2017 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (S), att 
tekniska nämnden ska bes luta att godkänna månadsuppföljning för tekniska nämnden, 
tekniska nämnden balansenheten VA och tekniska näm nden balansenhet renhållning. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Månadsuppföljning TN jan-feb 2017 

Beslut skickas till 
Tekniska enheten 

I Justerandes sign [ Utdragsbestyrkande 
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§15 Bokslut 2016- Årsredovisning (2017-TN-20) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

2017-03-16 

att godkänna årsredovisningen för tekniska nämnden, tekniska nämnden balans-enhet 
renhållning och tekniska nämnden balansenhet VA samt, 

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendet i korthet 
Ärendet redogör för bokslut/årsredovisning för tekniska nämndens verksamhet år 
2016. 

Yrkanden 
Ordförande Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (S), att 
tekniska nämnden ska besluta att godkänna årsredovisningen för tekniska nämnden, 
tekniska nämnden balans-enhet renhållning och tekniska nämnden balansenhet VA 
samt, att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och att tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 9, 2017 
~rsredovisning 2016- skattefinansierad verksamhet 
~rsredovisning 2016- balansenhet renhållning 
Arsredovisning 2016- balansenhet VA 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§16 Ändring av sammanträdesdag för tekniska nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ändra datum för tekniska nämndens sammanträde torsdagen den 28 september 
2017 till måndagen den 2 oktober 2017. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar att tekniska nämnden ska besluta att änd ra 
datum för teknisk a nämndens sammanträde torsdagen den 28 september 201 7 till 
måndagen den 2 oktober 201 7. 

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

I Utdragsbestyrkande 
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§17 Vidaredelegation av tekniska chefen 2017 (2017-TN-26) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att lägga informationen til l handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Informationsärende gä llande tekniska chefens vidaredelegation avseende rätten att fatta 
beslut på tekniska nämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Underlag- vidaredelegation tekniska chefen 

j Utdragsbestyrkande 
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§18 Redovisning av delegationsbeslut 2017 (2017-TN-25) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut och att lägga informatio nen till 

handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Redovisning gä llande delegationsbesl ut som är tagna under perioden 2016-11 -09 -
2017-01 -25 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens a rbetsutskotts beslut § 12, 2017 
Delegationsbeslut 201 6-11-09 - 201 7-01-25 

I Utdragsbestyrkande 
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§19 Redovisning av meddelanden 2017 (2017-TN-19) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-03-16 

a) Vägbidrag för år 2013, 2014 och 2015 utbetalade under 2016 (2016-TN-22). 
b) Uppehåll av hämtning av hushållsavfall (2017-TN-18). 

Besl utsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 13, 2017 
Ärendelista vägbidrag 
Ärende I ista h ushållsa vfall 

I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Werner Unger (S) ställer en fråga om förslag gällande fler centrurnnära 
parkeringsplatser som besvaras av Peter Norlander, teknisk chef. 

Werner Unger (S) ställer en fråga om lokal trafikföreskrift, Skrå vägen samt en fråga om 
trafikövervakning på Biblioteksgatan i Staffanstorp som besvaras av ordförande. 

Pierre Lindberg (M) informerar om besök hos Sysav med önskemål om att detta ska 
återkomma i nämnd. 

Jan-Åke Holmbäck (M) ställer en fråga om ett projekt rörande fotbollsplaner med 
konstgräs. 

I Utdragsbestyrkande 
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