
Staffanstorps 
kommu n 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokol 1 2016-12-06 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A kl. 16:00-17:30 

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) 
Stefan Johnsson (M) 
Fredrik Andersson (SD) 
Anders Olsson (C) 
Tycho Andersson (KD) 
Roger Zingmark (MP) 

Ersättare Line Weckström (S) 
Eva Velin (M) §§58-69 
Sten Lindahl (S) 
Cecilia Peltola (L) 
Lennart Ek (SPI) 
Evert Olsson (C) 
Toni Nilsson (SD) 

Övriga närvarande Peter Norlander (Teknisk chef) 
Pontus Borgstrand (Stadsbyggnadschef) 
Pär Larsson (Gatuingenjör) §§54-58 
Linnea Saarela (Parkingenjör) §§54-56 
Kerstin Jensen (Projektledare infrastruktur) § §59-60 
Rolf Lind, Medborgarförslagsställare (exkl beslut) §56 
Jonas Holmberg, Medborgarförslagsställare (exkl beslut) §58 
Jan Lundblad, Medborgarförslagsställare (exkl beslut ) §60 
Bianca Mogren (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Werner Unger (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp, 2016-12-09 10:00 
tid 

Protokollet omfattar § §54-69 

Ordförandes sign 

~ 
I Justerandes sign 

w 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Underskrifter 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Ordförande 

Justerande 

/ Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Protokollet är justerat. Justeringen ha r tillkännagivits genom 
anslag. 

T ekniska nämnden 
2016-12-06 

201 6-12-09 Datum för ans lags 
nedtagande 

Rådhuset, Staffans torp, §§54-69 ·----

2016-12-31 

j Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Innehållsförteckning 

§54 
§55 

§56 

§57 

§58 

§59 

§60 

§61 

§62 

§63 
§64 
§65 
§66 
§67 
§68 
§69 

Fastställande av tid och plats för justering av p rotokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Medborgarförslag om att kommunen inte ska upplåta mark eller lokal 
för försäljning av fyrverkerier inför nyåren 
Medborgarförslag om fler cykelställ utanför Rådhuset i Staffanstorp 
Medborgarförslag om att bygga ut "gästparkeringen " vid Borggård 
samt att tillåta parkering längs hela Skråvägen i Staffanstorp 
Med borgarförslag angående trafiksäkerhet 
Medborgarförslag gällande komplettering av gatubelysning på 
Dressinvägen i Hjärup 
Yttrande över Blåplan 2015-2020 för Staffanstorps kommun 
Ändring av taxa för Staffanstorps allmänna va tten- och 
avloppsanläggning 
Budget 2017 
Internkontroll plan för tekniska nämnden år 2017 
Attestförteckning 2017 
Sammanträdesdagar för tekniska nä mnden år 201 7 
Uppföljning av internkontrollplan fö r tekniska nämnden år 2016 
Redovisning av delegationsbeslut 
Övrigt 

Ordförandes sign I Justerandes si n 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§54 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att justering av dagens protokoll äger rum i Rådhuset i Staffanstorp fredagen den 9 
december 2016 klockan 10.00. 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§55 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

2016-12-06 

att godkänna föredragningslistan med ändringen a tt ärendet "Avfa llsplan fö r 
Staffanstorps kommun (2015-TN-70)" utgår. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar a tt tekniska nämnden ska besluta att 
godkänna föredragningslistan med ändringen att ä rendet "Avfall spla n för Staffanstorps 
kommun (201 5-TN-70 )" utgå r. 

W erner Unger (S) yrkar a tt tekniska nämnden ska besluta a tt godkänna utsänd 
föred ragningslista utan förändring. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer W erner Ungers (S) yrkande mot eget yrkande och finner att 
tekniska nämnden har besluta t i enlighet med eget yrkande . 

Omröstning begärs. 

Tekniska nä mnden godkänner följ ande propositionsordning. Den som bifaller 
ordförandens yrkande röstar ja . Den som bifa ller Werner Ungers (S) yrkande röstar 
neJ. 

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster för ordfö randens yrkande och 4 nej-röster för Werner Ungers (S) 
yrkande och 1 som avstå r beslutar tekniska nä mnden a tt godkänna föred ragningslistan 
med änd r ingen a tt ä rendet "Avfa llsplan för Staffanstorps kommun (2015-TN-70) " 
utgår. (se vo teringslista) . 

Reservationer 
Den socialdemokratiska gruppen reservera r sig skriftligen till fö rmån fö r eget yrkande 
se bilaga § 55 . 

O~ es sign I JudJ? I Utd ragsbestyrka nd e 
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Staffansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Voteringslista: §55 
Ärende: Godkänna nde av föredragningslistan, 

Voteringslist( or) 

Omröstningsresultat 

Ledamot 

Björn Magnusson(L), ordförande 

Werner Unger(S), 2:e vice ordförande 

Pierre Lindberg(M), vice ordförande 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Christian Ask(M), ledamot 

Ingvar Carlsson(S), ledamot 

Stefan Johnsson(M ), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot 

Anders Olsson((), ledamot 

Tycho Andersson(KD), ledamot 

Roger Zingmark(MP), ledamot 

Resultat 

Voteringslista 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 4 1 

Ffame 71 aff2l4 



Reservation gällande beredningen av 
avfallsplanen och dess upptagande på 
föred ragn i ngsl ista n 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2016-11-22, § 58, gällande 
förslaget till Avfallsplan, dels att arbetsutskottet tagit del av informationen, 
dels att arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget beslutsförslag till 
nämnden. 

Ärendet om Avfallsplanen för Staffanstorps kommun var upptaget som 
ärende nr. 9 på föredragningslistan vid Tekniska nämndens sammanträde 
2016-12-06. 
Nämndsordföranden avsåg att i sin egenskap av ordförande, lyfta ut 
ärendet från föredragningslistan. 
Efter upplysning om att det vid nämndssammanträde gäller den ordningen 
att föredragningslistan prövas av nämnden genom enkelt majoritetsbeslut, 
genomfördes en sådan omröstning. 
Den styrande borgerliga Alliansen vann denna omröstning och ärendet om 
Avfallsplanen fick därmed utgå från föredragningslistan. 

Den socialdemokratiska oppositionen finner det anmärkningsvärt att den 
styrande borgerliga Alliansen är oförmögen att förelägga nämnden 
föreliggande förslag till Avfallsplan för nämndens beslut om samråd. Denna 
långbänk och beslutsångest innebär enligt lämnad uppgift att planarbetet 
försenats med ett år och då ska noteras att detta arbete sker i samarbete 
med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 
ägarkommuner. Den ytterligare försening som den styrande borgerliga 
alliansen vid nämndens sammanträde gett samrådsbeslutet gällande 
Avfallsplanen och självfallet bär det fulla ansvaret för, är helt oacceptabel. 

Den socialdemokratiska oppositionen reserverar sig emot nämndens beslut 
att ärendet om Avfallsplanen fick utgå vid sammanträdet och menar att 
ärendet är moget för att sändas ut på samråd under den period om åtta 
veckor som tidi e angetts. 

s,rf~ nstor 

½}l;tlf -"'---
Wer~;/ Unger ( 
För den sociald mokratiska gruppen i Tekniska nämnden 



Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§56 Medborgarförslag om att kommunen inte ska upplåta mark eller 
lokal för försäljning av fyrverkerier inför nyåren (2016-TN-79) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att försäljning av fyrverkeriartiklar inte strider mot kommunens lokala 
ordningsföreskrifter och kan därmed inte nekas, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Det har kommit in ett medborgarförslag till tekniska enheten gällande att kommunen 
inte ska upplå ta mark eller lokal för försäljning av fyrverkeriartiklar infö r nyåren. 

När kommunen ger tillstånd till denna aktivitet menar förs lagställaren att kommunen 
bryter mot § 13 i sin ordningsstadga "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Staffanstorps kommun". 

I de a llmänna lokala ordningsföreskrifterna för Staffanstorps kommun finns inga 
specifika direktiv om förbud mot försäljning av fyrverkerier p å offentlig pla ts. Det går 
heller inte a tt tolka någon av paragraferna på ett sätt som ger kommunen anledning att 
förb juda denna aktivitet. 

Staffanstorps kommun har således ingen befogenhet att avstyrka tillståndsansökningar 
som önskar nyttja a llmän platsmark för detta ändamå l. Vidare går det inte a tt hävda 
att kommunen gå r emot § 13 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för 
Staffanstorps kommun, då denna paragraf handlar o m ambulerande försä lj ning. 

Inkommande ansökningar om tillstånd för nyttjande av offentlig plats beh andlas lika 
och bedöms efter sk ötseln av den offentliga pla tsen, markanvändning, stadsbild , miljö 
och trafik. 

Det antecknas att medborga rförslagsställa ren inbjudits till sammanträdet och gavs 
tillfä lle att yttra sig inna n beslut i ä rendet fattades. 

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

~ dessig, I Justerandes sign 

Q/ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafiansto,ps 
kommun 

Beslutsgång 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut§ 53, 2016 
Med borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 71, 2016 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§57 Medborgarförslag om fler cykelställ utanför Rådhuset i 
Staffanstorp (2016-TN-156) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att anläggande av fler cykelställ utanför Rådhuset bifalles, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 26 oktober 20 16 inkommit ett medborgarförslag 
om önskemål av fler cykelställ utanför Rådhuset i Staffanstorp. Kommunfu llmäktige 
beslutade den 9 november 2016, § 154, att överlämna medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning och beslut. 

Det antecknas att medborgarförs lagsstä llaren inbjudits till sammmanträdet. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut§ 54, 20 16 
Med borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 154, 2016 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

!J/1 lir 
J Utdragsbestyrkande 
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Stafianstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§58 Medborgarförslag om att bygga ut "gästparkeringen" vid 
Borggård samt att tillåta parkering längs hela Skråvägen i 
Staffanstorp (2016-TN-157} 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att en utbyggnad av befintlig allmän parkeringsyta inte byggs ut. Parkeringsytan 
uppbringar idag 26 stycken parkeringsplatser. Marken som ligger i fö rslaget är 
detaljplanerat som parkmark, 

att tillåta parkering i nordlig riktning längs Skråvägen med P-skylt och t illäggstavla 
som visar antal platser. Dock måste en gällande lokal trafikföreskrift, fö rbud att 
stanna , tas bort vilket beslutas i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan detta kan 
vinna laga kraft, samt 

att dä rmed anse medborgarförs laget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun h ar den 19 september 2016 inkommit ett medborgarförslag 
om att bygga ut gästpa rkeringen vid Borggården samt att tillåta parkering längs hela 
Skrå vägen. 

Kommunfullmäktige beslu tade den 17 okto ber 2016 § 156 att överlämna 
medborgarförslaget ti ll tekniska nämnden för beredning och beslut. Förslagsställaren 
har i sin motivering framstä llt a tt gatan är så pass bred att parkering kan ske längs en 
sida av gatan. Vidare framstä lls att hastigheten på gata n kommer att minska om 
parkering tillåts. 

Det antecknas att medborgarförslagsställaren inbjudits till sammanträdet och gavs 
tillfä lle att yttra sig innan beslut i ä rendet fa ttades. 

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

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
tekniska nä mnden beslu tat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign 

1/zi 
I Justera ndes sign 

M 
I Utdragsbestyrkande 
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5talfansto,ps 
kommun 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut§ 55, 2016 
Med borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 156, 2016 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

2016-12-06 

j Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-06 

§59 Medborgarförslag angående trafiksäkerhet {2016-TN-158) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget eftersom Trafikverket är väghållare på den aktuella 

vägen, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har den 17 oktober 2016, §153, besluta t att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Medborgaren vill ha utökad belysnings på Knästorps kvarnväg, väg 882. Väghållare 
för denna väg är Trafikverket. Trafikverket ansvarar därmed för trafiksäkerheten på 
vägen och därmed även om det erfordras belysning för detta. Kommunen äger viss 
belysning på Trafikverkets vägar bland annat vid korsningen av Knästorps kvarnväg, 
väg 883 och Stora Uppåkravägen väg 882. Detta medför inte att kommunen har något 
ansvar för trafiksäkerheten eller dylikt på dessa vägar eller att kommunen ska utöka 
och bekosta mer belysning. 

Det antecknas att medborgarförslagsställaren inbjudits ti ll sammanträdet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner a tt 
tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 5 6, 2016 
M ed borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 153, 2016 

Beslut skickas till 
M edborgarförslagsställaren 

Ordförandes sign I Ju sterandes sig n 

~ V 
I Utdragsbest yrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§60 Medborgarförslag gällande komplettering av gatubelysning på 
Dressinvägen i Hjärup (2015-TN-128) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att uppdra åt tekniska enheten a tt komplettera belysning och genomföra en 
upprustning av området. Upprustningen föreslås utföras inom d et närmsta året om 
utrymme i budget finns , samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015, § 132, att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 
Medborgarförslaget gä ller förbättrad belysning på gång- och cykelstråket som går 
norrut från Dressinvägen 17 och 19 på en kortare sträcka. Där saknas belysning idag, 
då det är ett stråk in till bostäder från gång- och cykelvägen norr om så ä r det lämpligt 
att komplettera med belysning. Detta område vid Dressinvägen ä r i behov av 
upprustning och det finns bara belysningskabel vid närmsta stolpe varför det k rävs en 
del grävningsarbeten för att kunna komplettera belysningen. Detta medför att det är 
lämpligt a tt ta ett helhetsgrepp om platsen med hå rdgjorda ytor och plantering samt 
belysningen samtidigt. Det antecknas att medborgarförslagsställaren inbjudits till 
sammanträdet och gavs tillfälle att yttra sig innan beslut i ärendet fattades. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 57, 2016 
M ed borga rförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 132, 2015 

Beslut skickas till 
Med borga rförslagsstä llaren 

Ordförandes sign j Justerandes sig n 

~ w I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sam manträdesprotokol I 2016-12-06 

§61 Yttrande över Blåplan 2015-2020 för Staffanstorps kommun 
(2016-TN-167) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta Blåplan 2015-2020 med ä ndringen att samtliga angivna årtal i rapporten ska 

justeras två år fram. Blåplanen blir då gä llande för åren 20 17-2022 och angivna årtal i 
å tgärdsprogrammet skjuts fram 2 år. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun använder begreppet blåplan för sitt vägled ande dokument fö r 
arbetet med vattenplanering. En blåplan stödjer den kommun ala planeringen av grund
och ytvattenresurserna och ska främja att vattentillgångarna förvaltas på ett hållbart 
sätt, att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och att vattenrelaterade 
ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer. 

Blåplanen har som övergripande må l: Blåplanen ska funge ra som en 
förvaltningsövergripande VA-plan, det vill säga vara ett planeringsverktyg fö r 
dricksva tten-, spillvatten- och dagvattenhanteringen i hela kommunen. Blåplanen ska 
tydligt koppla samman de krav som ställs från va ttenförvaltn ingen på kommunens 
fysiska planering, bland anna t genom att belysa vilken påverkan, effekter och 
konsekvenser som mark- och vattenanvändningen kan få inom de avrinningsområden 
som berör Staffanstorps kommun. 

Även vad gä ller kommunal miljötillsyn eftersträver blåplanen en tydligare koppling till 
vattenförvaltningens krav, bland anna t genom att synliggöra potentiella risker som 
miljöfarliga verksamheter ka n utgöra för vattenresurserna samt kartlägga 
recipien ternas kä nslighet. 

Blåplanen ska ge en sammanfattande bild av Staffanstorps ko mmuns vattenvårdsarbete 
som huvudsakligen sker via mellankommuna la sama rbetsorgan. Hä r sammanfattas 
även de va ttenrela terade skyddsbestämmelser och rekreationsintressen som finns inom 
kommunen. Blåplanen ska gen om sitt breda angreppssä tt på blåfrågorna funge ra som 
ett fö rdjupade underlag till kommunens k ommande översiktsplanearbete. Blåplanen 
kan även utgöra underlag för risk- och sårbarhetsanalys inom sitt område. 

Yrkanden 
Ordfö randen Bj örn Magnusson (L) yrka r a tt tekniska nä mnden ska besluta enligt ovan. 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto1ps 
kommun 

Beslutsgång 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

Ordföranden konstaterar att det endats före ligger ett förs lag till beslut och finner att 
tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 
Blåplanen - Inledning 
Blåplanen - Dricksvatten 
Blåplanen - Spillvatten 
Blåplanen - Dagvatten 
Blåplanen - Vattenvård 
Blåplanen - Handlingsplan 
Blåplanen - Kartor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 172, 2016 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign 

~ 
I J usterandes sign 

V 
I Utdragsbesryrka nde 
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Staflansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§62 Ändring av taxa för Staffanstorps allmänna vatten- och 
avloppsanläggning (2016-TN-168) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att en höjning av samtliga brukningsavgifter i taxebilaga 2 i Va-taxan med 5 % enligt 

bifogat förslag, samt 

att ändring ska gä lla from 201 7-01-01. 

Ärendet i korthet 
Balansenheten VA har ett stort nega tivt eget kapital i verksamheten och för att få en 
verksamhet i balans behövs en ökning av intäkterna. 2013 gjordes en omarbetning av 
VA-taxan och i samband med detta en kraftig höjning av brukningsavgifterna med 
må let att få en verksamhet i ekonomisk balans. Kostnaderna för inköp av dricksva tten, 
rening av spillvatten och bortledning av spillvatten via extern aktör har ökad kraftig 
vilken inte fanns med i den kalkyl som togs fram i samband med förändringen 201 3. 
Då det egna kapitalet för en VA-verksamhet ska vara i balans sett öve r en treårsperiod , 
i enlighet med 31 § i vattentj änstlagen och god redovisningssed , behöver k ommunen 
agera i frågan och arbeta för a tt det egna kapitalet kommer i balans snarast. 

Genom en ökning av brukningsavgifterna med 5 % bedöms verksamheten få ett 
positivt resultat på ca 2 mkr för 2017 och därmed vara på rätt väg med det egna 
kapita let. Va tten- och avloppskostnaden för en "normalvilla" med en årlig vatten
förbrukning om 150 kbm höjs med 347 kr/å r (ink l moms). Den tota la å rskostnaden 
blir 7 285 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn M agnusson (L) yrka r a tt tekniska nä mnden ska besluta enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll bes lu t och finner att 
tekniska nämnden beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-23 
Utredning av VA-taxa 
Förslag till ny Taxebilaga 2 
Kommunfullmäktiges beslut 2 01 6-11-2 1 § 175 

Ordföra ndes sign I Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§63 Budget 2017 (2016-TN-39) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

2016-12-06 

att godkänna budget för år 2017 för tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet, 
tekniska nämnden balansenhet renhållning samt tekniska nämnden balansenhet VA. 

Ärendet i korthet 
Budgetramar för år 2017 beslutades den 21 november 2017. T ill tekniska nämndens 
arbetsutskott redovisas förslag till budget för tekniska nämnden som finns 
framtaget från a lliansens budgetförslag. lnvesteringsbudget för den skattefinansierade 
verksamheten och VA antas av kommunstyrelsen och skickas endast med för 
information. 

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

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

Särskilt uttalande 
Den socia ldemokratiska gruppen deltar inte i beslutet av detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 59, 2016 
Budget ska ttefinansierad verksamhet år 2017 
Budget renhållningsverksamhet år 2017 
Budget VA-verksamhet år 2017 

Ordförandes sign I Justerandes si n 
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kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§64 Internkontroll plan för tekniska nämnden år 2017 (2016-TN-155) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna internkontrollplan för tekniska nämnden år 2017. 

Ärendet i korthet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll ska varje 
nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs anta en särskild plan, utöver 
den kommungemensamma, för granskning/ uppföljning av den interna kontrollen inom 
det egna verksamhetsområdet. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 60, 2016 
Internkontrollplan år 2017 

Ordförandes sign I J usterandes sign 
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5taflansto,ps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§65 Attestförteckning 2017 (2016-TN-163) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna attestförteckning för tekniska nämnden år 201 7. 

Ärendet i korthet 
Upprättande av attestförteckning för tekniska nämnden år 201 7. 

Yrkanden 

2016-12-06 

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

Beslutsgång 
Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förslag till beslut och finner a tt 
tekniska nämnden besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 62, 2016 
Attestförteckning 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ordfö randes sign 
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kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§66 Sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2017 (2016-TN-
159) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att fastställa sammanträdesdagar och tider för år 201 7 för tekniska nämnden enligt 
föreliggande förslag, samt 

att tekniska nämndens arbetsutskotts samtliga sammanträden kommer att starta 
klockan 16.00. 

Ärendet i korthet 
Tekniska nämnden har att besluta om sammanträdesdatum och tider för å r 20 17. 
Förslag till sammanträdesdatum för tekniska nämnden följer nedan: 

Nämnden: 

Samtliga börjar kl 18.00 
Torsdagen den 16 mars 
Torsdagen den 27 april 
Torsdagen den 1 juni 
Torsdagen den 28 september 
Torsdagen den 26 oktober 
Torsdagen den 7 december 

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

Pierre Lindberg (M) yrkar bifall till ord förandes beslutsförs lag. 

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

Särskilt uttalande 
Den socialdemokratiska gruppen delta r inte i beslutet av detta ä rende då man menar 
att det finns ett gammalt beslut om att inte lägga nämndsmöten på torsdagar. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 63 , 201 6 
Sammanställning av sammanträdesd agar fö r tekniska nämnden daterad 20 16-11-14 

<Jli_ssign I J" stmn J Utdragsbestyrkande 
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Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06 

§67 Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden år 2016 
(2016-TN-154) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016. 

Ärendet i korthet 
Enligt det av kommunfullmäktige faststä llda reglementet för intern kontroll ska varje 
nämnd årligen i samband med att årsbudgeten faststä lls anta en särskild plan, utöver 
den kommungemensamma, för granskning/ uppföljning av den interna kontrollen inom 
det egna verksamhetsområdet. Uppföljningen av planen ska rapporteras till ansvarig 
nämnd. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 61, 2016 
Internkontroll plan 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

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

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

2016-12-06 

att godkänna lämnad redovisning av deJega tionsbeslut fö r perioden 2016-08-25 -
2016-11-08. 

Ärendet i korthet 
Redovisning gällande delega tio nsbeslut som är tagna under perioden 2016-08 -26 -
2016-11-08. 

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

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

Bes I utsu nderl ag 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 64 , 2016 
Sa mmanställning 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 

I Utdragsbestyrkande 
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Staflansto,ps 
kommun 

§69 Övrigt 

Tekniska nämnden 

Sam manträdesprotokoll 2016-12-06 

Ordföranden Björn Magnusson (L) gratu lerar Werner Unger (S) med anledning 
av anstående bemärkelsedag. 

Werner Unger (S) tackar för uppvaktningen och vill samtidigt tacka tjänstemännen för 
ett väl utfört arbete under året och för ett gott sammarbete. Vill även tacka poltikerna 
för den goda stämningen och vill önska a lla en God Jul och ett Gott N ytt År. 

Ordföranden Björn Magnusson (L) överlämnar en blomma ti ll Bianca Mogren 
(Nämndsekreterare) som har avslutat sin anställning hos Staffanstorps kommun. 

Ordföranden Björn Magnusson (L) vi ll tacka tjänstemännen och politikerna för ett väl 
genomfört år och vill även önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Ordförandes sign I justerandes sign 
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