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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-20 kl. 09:00-14:00

Plats

Triangeln 1 & 2, Stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
Mats Billberg Johansson (V) ersätter Susanna Lundberg (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Jessica Grundén (personalföreträdare, Vision)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Rolf Perleij (utvecklingssekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Karin Wikström (VA SYD)
Linda Göransson (VA SYD)
Maria Levin (VA SYD)
Andrea Hjärne (VA SYD)
Lars-Fredrik Alingfeldt (VA SYD)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-10-29

Protokollet omfattar

§346
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§

346

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030

TN-2020-3014
Sammanfattning

Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan (här kallad kretsloppsplan) och lokala
föreskrifter för avfallshanteringen. Kretsloppsplanen och föreskrifterna är gemensamma för
Burlövs kommun och Malmö stad. Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (SFS 1998:808) ska varje
kommun anta en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Den ska bestå
av en avfallsplan samt föreskrifter för renhållning i kommunen. Renhållningsordningens syfte
är att ange inriktning för kommunernas avfallsverksamhet.
Arbetet med en renhållningsordning för Burlöv och Malmö har genomförts av en
arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från VA SYD och i samarbete med befintlig
avfallsplans projektgrupp, med representanter från förvaltningar i Burlövs kommun och
Malmö stad. Arbetet har delvis skett tillsammans med Sysav och dess ägarkommuner. I
framtagandet av samrådsförslaget har bland annat samråd hållits med politiker,
tjänstepersoner, medborgare, intresseorganisationer samt barn och unga. Genom
gemensamma workshops, frågor på sociala medier och dialog med kommunernas
förvaltningar har synpunkter inkommit och påverkat innehållet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för sin del godkänna förslag till renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030,
att överlämna densamma till Kommunfullmäktige för slutligt antagande, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Särskilda yttranden
Stefan Plath (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 346a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
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bilaga § 346a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-10-20
Ärende: TN-2020-3014

Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030
Sverigedemokraterna anser att målet med de satsningar som görs måste vara, att de
vägs upp av besparingar och ökad digitalisering.
Förtätningen av Malmö gör det dyrare att samla in avfall eftersom den tvingar fram
mindre sopbilar, vilket kräver fler omlastningar och medför en klart försämrad logistik.
Mindre sopbilar innebär också fler körningar och därmed en större miljöpåverkan i
form av ökade utsläpp.
Vi tycker dessutom, att det hade varit bra med en större samordning av övriga Sysav
kommuner, samt att det även är önskvärt med ett fortsatt samarbete om en
gemensam kretsloppsplan.
Miljöpartiets höjning av förbränningsskatten är dock en av de främsta faktorer för att
taxorna ökar, vilket återigen bevisar det ”gröna” partiets ointresse av en miljövanlig
avfallshantering.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

