
stalfanstorps 
kommu n 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid Storgatan 10, rum C kl. 18:00-19:40 

Beslutande ledamöter Björn Magnusson (L) (ord fö rande ) 
Werner Unger (S) (2:e vice ordförande) 
Pierre Lindberg (M) (v ice ordförande) 
Agneta Ni lsson (S) 
Christian Ask (M) 
Ingvar Carlsson (S) 
Stefan Johnsson (M) 
Fredrik Andersson (SD) 
Anders Olsson (C) 
Tycho Andersson (KO) 
Roger Z ingmark (MP) 

Ersättare Jan-Åke Holmbeck (M ) 
Line Weckström (S) 
Eva Velin (M) 
Sten Lindahl (S ) 
Cecilia Peltola (L) 
Evert Olsson (C) 
Toni N ilsson (SD) 

Övriga närvarande Peter Norlander (Teknisk chef) 
Anna Palm (Projektledare) 
Vesna Casitovski (Nämndsekreterare) 

2017-01-25 

Agnes Löfgren, adjungerad (Nämndsekreterare) 
Andreas Siverstål, adjungerad (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Werner Unger (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2017-01-31 14:00 
tid 

Protokollet omfattar §§1-5 

Ordförandes sign l j usterandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Samma nträdesdatum 

Datum fö r anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-25 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Tekniska nämnden 
2017-01-25 

2017-01-31 Datum för anslags 2017-02-22 
nedtaga nde 

Vesna Casitovski lAjV\CS ~ot-3 (e() 

Ordförandes sign l Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Startanstorp<. 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 201 7-01-25 

Innehållsförteckning 

§l 
§2 
§3 
§4 

§5 

Utseende av justerare, t id och plats för justering av protokoll 
Förändring av föredragnings lista 
Avta l avseende lekplats vid Esarps skola 
Utställn ing av ny renhållningsordning för Staffanstorps kommun 
Ändring av sammanträdesdagar för tekniska nämndens arbetsutskott år 
2017 

Ordförandes sign l Ju sterandes sign 

c:hdY 
l Utdragsbestyrkande 
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Stafianstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 201 7-01-25 

§ 1 Utseende av justerare, tid och plats för justering av protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att utse Werner Unger (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet tisdagen 

den 31 januari 2017 kl. 14.00 i Rådhuset. 

l Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Underskrifter 

Ordförandes sign 

~ 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 201 7-Dl-25 

sekretera re 

Justerande 

l Justerandes sign l 

~ 
l Utdragsbestyrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 

§2 Förändring av föredragningslista 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

2017-01-25 

att lägga till ärende "Ändring av sammanträdesdatum för tekniska nämndens 
arbetsutskott år 2017" på föredragningslistan. 

Ord förand es sign 

~ 
l justerandes sign 

v 
l Utd ragsbestyrk ande 
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Staftanstotps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-25 

§3 Avtal avseende lekplats vid Esarps skola (2017-TN-3) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att uppdra åt tekniska chefen att signera i ärendet föreliggande av tal med Staffanstorps 
kommunfastigheter AB avseende lekplats på Esarpsskolan 

Ärendet i korthet 
Esarps Bygdelag sände vintern 2012 in fem medborgarförs lag till Staffanstorps 
kommun. Önskemålen gä llde upprustning av lekplatsen i Esa rp, byte av rostiga 
fotbollsmål, reparation av trasiga fotbollsnät, komplettering av staket på 
fotbollsplanen samt ny hastighetsbegränsningsskylt i byn. Samtl iga fem förslag fick 
positiv respons i fullmäktige den 23 april. Eftersom Staffanstorps kommun inte äger 
någon mark i Esarp och fullmäktige bara kunde besluta om kommunala 
angelägenheter sändes önskemålen vidare till Staffanstorpshus AB vilka utförde 
åtgärderna. Åtgärderna är utförda för att uppfylla allmänhetens önskemål om lekplats i 
Esarp varför det också föreslagits att Tekniska nämnden skall vara av talspart från 
kommunens sida. 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Werner Unger (S), att 
tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt tekniska chefen att signera i ärendet 
föreliggande avtal med Staffanstorps kommunfastigheter AB avseende lekplats på 
Esarpsskolan 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-01-03 
Avta l Esarps skola 
Avta l Esarps skola bilagor 

Beslut skickas till 
Mikael Forsberg, Sta ffansto rps kommunfastigheter AB 

j Utdragsbestyrkande 
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Stalfdnstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sam manträdesprotokoll 2017-01-25 

§4 Utställning av ny renhållningsordning för statfanstorps kommun 
(2015-TN-70) 

Beslut 
Tekniska nämndens beslutar 
att bisa tsen till första meningen under rubriken "Styrmedel" på sidan 14 i "Avfallsplan 
2016-2020 Staffanstorps kommun" ska utgå från dokumentet, sa mt 

att med den ändringen godkänna att utställningen av föreslagen avfallsplan 20 16-2020 
och föreskrifter om avfallshantering för Staffanstorps kornmun genomförs. 

Ärendet i korthet 
Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med 
avfall sföreskri fter och avfall splan. Avfa ll splanen ska innehålla åtgärder fö r att minska 
avfallets mängd och far lighet i kommunen. Arbetet med Staffanstorp kommuns 
renhållningsordning, med avfallsplan och avfa llsföreskrifter inleddes under 2014. 
Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och 
dess övriga 13 äga rkommuner. Syftet har varit att utvecklingen av den framtida 
avfallshanteringen inom Sysavregionen ska ske med gemensamma fokusområden och 
mål. Det övergripande målet för det gemensamma arbetet har varit: "Den 1 januari 
2016 finns det en brett förank rad renhållningsordning och kretsloppsplan som håller 
över tid, som dessutom blir genomförd. " Intern har arbetet med Staffantorp kommuns 
renhållningsordning bedri vi ts av en projektgrupp bestående av representanter från 
tekniska, plan och exploatering, miljö och bygg, kostsektionen Staffanstorps 
kommunfastigheter samt konsult från Tyrens. 

Yrkanden 
Pierre Lindberg (M) yrkar att stycket på sidan 14 under rubriken "Styrmedel" i 
"Avfa llsplan 2016-2020 Staffanstorps kommun" ersätts med lydelsen "Det finns fl era 
oli ka styrmedel som vid en vidare di skuss ion kan diskuteras vid genomförandet av 
avfall splanen". 

Ordförande Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Anders Olsson 
(C), Tycho Andersson (KO) och Fredrik Andersson (SD), samt med bifa ll av Werner 
Unger (S), att föreliggande bistats på sidan 14 i "Avfa llsplan 2016-2020 Staffanstorps 
kommun" ska utgå från dokumentet, samt att utställningen av föreslagen avfallsplan 
och föreskrifter om avfallshantering för Staffanstorps kommun genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförandes sign 

~ 
l Jusrerandes sign 

v 
l Urdragsbesryrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sammanträdesprotokoll 2017-Dl -25 

Ordförande ställer Pierre Lindbergs (M ) yrkande mot eget med fleras yrkande enligt 
ovan och finner att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med eget med fleras 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Tekniska nämnden godkänner följande proposi tionsordning. Den som bifaller 
ordförande med fleras yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre Lindbergs (M) 
yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för ordförande med fleras yrkande och 3 nej-röster för Pierre 
Lindbergs (M) yrkande beslutar tekn iska nämnden att föreliggande bisats på sidan '14 i 
"Avfa llsplan 201 6-2020 Staffanstorps kommun" ska utgå från dokumentet, samt att 
godkänna utställningen av föreslagen avfallsplan 201 6-2020 och föreskrifter om 
avfa llshantering för Staffanstorps kommun. Se medföljande voteringslista. 

Reservationer 
Pierre Lindberg (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före 
justeringen komma in med en skriftlig reserva tion, se reservation. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avfallsplan 
Bilagor ti ll renhållningsordningen 
Föreskrifter 
Övergripande granskning av utredningen- Mi ljövinster vid utsortering av matavfall 
inom Staffanstorps kommun 
Rapport Miljövinster vid utsortering av matavfall 
Tjänsteskri velse daterad 2016-11 -21 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 58, 201 6 

j Utdragsbestyrkande 
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stalianstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Voteringslista : §4 

Voteringslista 

Ärende: Utställning av ny renhållningsordning för Staffanstorps kommun, 2015-TN-70 

Voteringslis t(or) 

Utställning av ny renhållningsordning för statfanstorps kommun 

Ledamot Ja Nej 

Björn Magnusson(L). ordförande x 
Werner Unger(S). 2:e vice ordförande x 
Pierre Lindberg(M). vice ordförande x 
Agneta Nilsson(S). ledamot x 
Christ ian Ask(M). ledamot x 
Ingvar Carlsson(S). ledamot x 
Stefan Johnsson( M), ledamot x 
Fredrik Andersson(SD). ledamot x 
Anders Olsson( C), ledamot x 
Tycho Andersson(KD). ledamot x 
Roger Zingmark(MP). ledamot x 
Resultat 8 3 

IPagJE t0aff112 

Avstår 

o 



n1oderaterna 
S tafl;lll\ IUi jl 

Reservation - Avfallsplan för Staffanstorps kommun 

Vi Moderater reserverar oss till fo1mån for vålt eget förslag enligt nedan. 

I kommande upphandling av renhållning vill vi Moderater införa ett alternativ till dagens 
sophantering där vi möjliggör for den som så önskar att sortera ut matavfalL Dessa två 
alternativ anser vi ska vara präglade av valfrihet där det kommer vara upp till medborgaren 
eller verksamheten att fritt välja vilken tjänst man önskar. Då valfriheten är en mycket viktig 
del fOr Moderaterna anser vi inte att renhållningstaxan skall användas som tvångsmedel i detta 
val utan att taxans storlek för respektive val ska spegla den kostnad som varje tjänst ger 
upphov till. Därför anser vi Moderater att det stycke i förslaget till " Avfallsplan 
Staffanstorps konumm2016 - 2020" angivet "STYRMEDEL" ska ändras till foljande: 

"Det finns flera olika styrmedel som vid en vidare diskussion kan diskuteras vid 
genomförandet av avfallsplanen." 

Detta då det i ursprungstexten för styrmedel tydligt framgår en intention av att taxan kan 
användas i syfte att styra medborgarnas och verksamheternas val i fi·åga om tjänst. Något som 
således går emot vål· tanke om valfrihet. 

Staffanstorp den 25 januari 2017 

För Moderaterna i Tekniska nämnden 

/J? ~--/t--UV<(_. 
Pierre Lindbet ) 

~~~ 
Clu·istian Ask Gtumarsson (M) Stefan Johnsson (M) 

fZ~' 
Eva V el in (M) 
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Slaffanstorps 
kommun 

Tekniska nämnden 

Sam manträdesprotokoll 2017-01-25 

§5 Ändring av sammanträdesdagar för tekniska nämndens 
arbetsutskott år 2017 (2016-TN-159) 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
att faststä ll a sammanträdesdagar och tider för år 201 7 för tekniska nämndens 
arbetsutskott enligt föreliggande förslag 

Ärendet i korthet 
Tekniska nämndens arbetsutskott har att besluta om sammanträdesdatum och tider fö r 
år 201 7. Förslag till sammanträdesdatum för tekniska nämndens arbetsutskott följer 
nedan: 

Arbetsutskott: 
Samtliga börjar k/1 5.30 
Onsdagen den 1 mars 
Onsdagen den 12 april 
Onsdagen den 17 maj 
Onsdagen den 13 september 
Onsdagen den 11 oktober 
Onsdagen den 22 november 

Yrkanden 
Ordföranden Björn Magnusson (L) yrkar, med bifall av Pierre Lindberg (M ) 
och Werner Unger (S), att tekniska nämnden ska besluta att faststä ll a 
sammanträdesdagar och tider för år 2017 för tekniska nämndens arbetsutskott enligt 
föreliggande förslag. 

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

l Justerandes sign 

v 
l Utdragsbestyrkande 
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