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Rådhuset, fredagen den 21 november 2014 klockan 15.00 

~~ 
Sekreterare Vesna Casitovski 

Or ärande Yvonn~ilsson (C) 

cJ~1 yer?M~ 
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Justera~des signatur 

J) ;JA! 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0 /\TUM: 201-!i-1 '1-17 
STAFFANSTORPS 

l(OMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u t so rgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Konununfu llmäktige 
2014-11-17 
Klockan 16.00-18.50, ajournering 18.00-18.35 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 154- § 176 

2014-11-24 
2014-12-15 
Rådhuset 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-11-17 

§154 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och 

plats för justering av protokoll 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Bertil Persson (M) och Agneta Nilsson (S) a tt ti llsammans med 
ordföranden juste ra protokolle t fredagen den 21 november 2014 klockan 
15.00 på Rådhuset. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J? flA/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 6(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§155 Delårsrapport för statfanstorps kommun för perioden 

2014-01-01 - 2014-08-31 
2014-KS-361 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning/delårsrapport för tiden 2014-01-01 -
2014-08-31 för Staffanstorps kommun med den ändringen att följande 
lydelse på sidan 17 i bilaga nämnder till delårsrapporten stryks; "Beslut 
togs att Biblioteket ska flytta in i rådhusets lokaler och Biblio tekets gamla 
lokaler kommer a tt bli Kulturhus". 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att i enlighet med ekonomistyrd irektivet att 
besluta om koncerndelårsrapporten för Staffanstorps kommun för tiden 
2014-01-01-2014-08-31. 

Yrkanden 

Agneta Nilsson (S) yrkar, med ins tämmande av Chris tian Sonesson (M), 
att kommunfu llmäktige ska besluta att godkänna ekonomisk 
uppföljning/delårsrapport för tiden 2014-01-01 - 2014-08-31 för 
Staffanstorps kommun med den ändringen att följande lydelse på sidan 
17 i bilaga nämnder till delårsrapporten stryks; "Beslut togs att Biblioteket 
ska flytta in i rådhusets lokaler och Bibliotekets gamla lokaler kotT\mer att 
bli Kultu rhus". 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfu llmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 120, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-26 
Delårsrapport för Staffanstorps kommun 2014-01-01- 2014-08-31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

\<J/J 1P Al 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§156 Finansierings- och hyressättningsmodell samt 

borgensavgift för statfanstorps Kommunfastigheter AB 
2014-KS-442 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till Staffans torps kommunfas tighe ter AB utbeta la ett driftsbidrag om 
4,7 miljoner kronor år 2014 a tt finansieras genom ianspråktagande av 
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda händelser, samt 

att ge kom munstyrelsen i uppdrag att: 

l ) teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med Staffans torps 
Kommunfastigheter AB att börja gälla fr. o. m år 2015 och med första 
avtalsavstämning år 2017 och därefter med 3 års inte rva ll, 

2) kosh1aderna för hyror för verksamhetslokaler för å r 2015 räknas up p 
med 15 miljoner kronor att inarbetas i budgeten för år 2015, 

3) lokaler med annan hyresgäst än Staffans torps komm un, finansieras å r 
2015 genom ett dri ftsbidrag på 5 miljoner kronor a tt inarbetas i budgeten 
för år 2015, 

4) barn- och utbildningsnämnden kompenseras fö r de ökade kostnaderna 
av höjt hyresbid rag till de priva ta utfö rarna med 1,9 miljoner kronor å r 
2015 a tt inarbe tas i budgeten för å r 2015, 

5) hyresnivån fr.o.m. å r 2016 indexeras till lOO % med KPI, dock all tid 
lägst 2%, 

6) borgensavgiften fö r befintliga och nya kredite r fas tställs till 0,235% 
avseende kommunens verksamhetslokaler och ti ll 0,4% avseende 
affärsverksamhet/ hyresbostäder, 

7) ge kommundi rektören i uppdrag a tt under 2015 utarbeta förslag till 
nytt ägardirektiv a tt gälla fr.o.m. å r 2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11 -17 

Forts.§ 156 

Ärendebeskrivning 

Staffans torps Kommunfastigheter AB:s negativa resu lta t har analyserats 
på de taljnivå. Nuvarande hyressä ttningsmodell kommer att fortsätta 
generera nega tiva resulta t med betydande påverkan på bolagets och 
bolagskoncernens egna kapital, varför ny finansierings- och 
hyressättningsmodell samt förslag till borgensavgift föreslås . 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att till 
Staffanstorps kom munfastigheter AB utbetala e tt driftsbidrag om 4,7 
miljoner kronor å r 2014 a tt finansie ras genom ianspråktagande av 
kommunfullmäktiges reserv fö r oförutsedda händelser, samt besluta ge 
kommunstyrelsen i uppdrag a tt: 

1) teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med Staffanstorps 
Kommunfastighe ter AB a tt börja gä lla fr. o. m år 2015 och med förs ta 
av talsavstämning år 2017 och därefte r med 3 års interva ll, 

2) kostnaderna för hyror för verksamhetslokaler för år 2015 räknas upp 
med 15 miljoner kronor att inarbetas i budgeten fö r å r 2015, 

3) lokaler med annan hyresgäst än Staffanstorps kommun, finansieras år 
2015 genom ett driftsbidrag på 5 miljoner kronor att inarbetas i budgeten 
för å r 2015, 

4) barn- och utbi ldningsnämnden kompenseras för de ökade kostnaderna 
av höjt hyresbidrag till de privata utförarna med 1,9 miljoner kronor år 
2015 att inarbetas i budgeten för år 2015, 

5) hyresnivån fr.o.m. å r 2016 indexeras ti ll lOO % med KPI, dock alltid 
lägst 2%, 

6) borgensavgiften fö r befintliga och nya krediter faststä lls till 0,235% 
avseende kommunens verksamhetslokaler och ti ll 0,4% avseende 
affärsverksamhet/ hyresbostäder, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J/J flAI 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

Forts.§ 156 

7) ge kommundirektören i uppdrag att under 2015 utarbeta förslag till 

nytt ägardirektiv att gälla fr .o.m. år 2016. 

Pie rre Sjöström (S) yrkar, med den ändringen att punkten 6 ska ges 

fö ljande lydelse: " borgensavgiften för befintliga och nya kred iter 

faststä lls till 0,0% avseende kommunens verksamhetslokaler och till 0,4% 

avseende affärsverksamhet/ hyresbostäder, bifall till Christian Sonessons 

(M) förs lag. 

Beslutsgång 

Ordföranden s tälle r yrkandena mo t varandra och finner att 

kommunfu llmäktige har beslu tat i enlighet med Christian Sonessons (M) 

yrkande. 

Omröstning begärs . 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 

Den som bifalle r Christian Sonessons (M) yrkande rösta r ja. 

Den som bifa lle r Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 

nej-röster besluta t i enlighet med Christian Sonessons (M) yrkande. 

o d' . l d " t r man e e amo er 
Christian Sonesson M 

Pierre Sjöström s 
Nina Vidav ie M 

La ila Olsen s 
Jonas Andersson so 
Li liana Lindström M 

Cecilia Cavall in MP 

Björn Magnusson FP 

Torbjörn Lövendahl s 
Ewa Thalt~n Finne M 

Eric Tabich M 

Ulla Winrup so 

Justerandes signatur 

()' 7) 
1.[) l 

T" t .. d .Janstl!oran e ersa tare J a N. A t • eJ vs ar 

x 
x 

x 
Hali Liddell (S) x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

O rd inarie ledamöter Tiä ns tgörande e rsätta re Ja Nej Avstå r 

Carina Dilton s x 
Margareta Pauli M x 
Josefine Weber c x 
Björn Stigborg s x 
Shkurte Xhemajli M x 
Dav id Wittlock MP Maivi S trömberg (MP) x 
Gisela N ilsson FP x 
Hans Rochester M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson so x 
Ka rin Palmqvist M x 
Ri ckard S. Ekström s x 
HenrikLethin M x 
Agneta N ilsson s x 
Bertil Persson M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Ra ili Pikkusaari v x 
Åsa Ekstrand M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman FP x 
Berit Lagergren M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Ma rie Saltarski s x 
Eric Hamilton M N il s-Ove Mårtenson (M) x 
Ri cha rd O lsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Reservationer 

Led amöterna fö r A rbe ta repartie t Socia ldemokraterna rese rve ra r s ig 

skriftlig t till fö rmån för eget yrkande, se bilaga l. Led am ö te rna för 

Miljöpartie t d e g rön a reservera r s ig muntlig t till fö rmån fö r P ie rre 

Sjös trö m s (S) y rkande . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

Forts.§ 156 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 133, 2014 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Förslag till finansierings- och hyressättningsmodell ink!. förslag till 
borgensavgift 2014-10-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ZP /IN 



Reservation Finansierings- och hyressättnings

modell samt borgensavgift för statfanstorps 

Kommunfastigheter AB 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har länge drabbats av stora underskott (underskott 

motsvarande cirka 20 miljoner varje år). Skälet är de hyror som kommunen betalar inte har 

täckt kostnaderna för våra fastigheter. Främsta skälet är att fastigheterna var i sämre skick 

och har krävt mer underhåll än vad som förutsågs vid övertagandet men också att 

hyresuppräkningen av hyrorna baserades på KPI (utan hänsyn till underhållet). 

Vi socialdemokrater kommer att bevaka utvecklingen av bolagets ekonomi. Vi nöjer oss nu 

med att yrka bifall till förslaget med undantag av att kommunen inte ska ta ut en 

borgensavgift på kommunens verksamhetslokaler. 

Att ta ut en borgensavgift för lokaler som vi själva nyttjar innebär bara en onödig rundgång. 

Staffanstorps kommun erhåller en intäkt motsvarande borgensavgiften och statfanstorps 

kommunfastigheter AB får sedan lägga in kostnaden i de hyror som kommunen får betala. 

Det Staffanstorps kommun tar in med ena handen får kommunen betala ut med den andra 

handen till Staffanstorps kommunfastigheter AB. 

Vi efterlyser ett beslut som inte till mer administration än nödvändigt! Borgensavgiften 

påverkar också på marginalen kompensationen som kommunen tvingas betala till våra 

alternativa förskolor och skolor. 

Således: Bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag av punkten 7 som ska ha följande 

lydelse: "borgensavgiften för befintliga och nya krediter fastställs till 0,0 % avseende 

kommunens verksamhetslokaler och till 0,4% avseende affärslokaler/hyresbostäder. 

För Socialdemokraterna 

ftfuu#~ 
Pierre i ström (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§157 Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017 och 

kommunalskatt år 2015 för statfanstorps kommun 
2014-KS-123 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2015 fasts tälla ska ttesa tsen för den kommunalskatt som ingår i 

den preliminära inko 1T1stska tten till oförändrade 18,79 kronor samt, 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2015 enligt 

följande: 
A. Politisk verksamhet 3 110 000 kr 

B. Kommunstyrelsen 117 950 000 kr 
c. Barn- och utbildningsnämnden 588 080 000 kr 
D. Socialnämnden 228 060 000 kr 

E. Tekniska nämnden 47 080 000 kr 
F. Kultur- och fritidsnämnden 40 800 000 kr 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2 170 000 kr 

H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 kr 

att fastställa budgeterat resulta t för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet tilll ,55 miljoner kronor, 

att fasts tälla Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 

miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor avser kommunstyrelsens 
verksamhetsområde, 36 miljoner kronor avser tekniska nämndens 
verksamhetsområde och 23 miljoner kronor avser verksamheten inom 

balansenhet V A-verket, 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2016- 2017 i 
enlighe t med föreliggande förslag, 

att fastställa finansie ring av budget 2015 fö r Staffans torps kommun, enligt 

föreliggande förslag, 

att fastställa mål av be tydelse för god hushållning finansiellt enlig t 

föreliggande förslag, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

~~~ !J /J 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11-17 

Forts.§ 157 
att bemynd iga kommunstyrelsen a tt under år 2015 besluta om 
nyupplåning med e tt sammalagt belopp om maximalt 55 miljoner kronor, 

att bemynd iga kommunstyrelsen a tt under år 2015 besluta om 
omsättning, d v s upplån ing till motsvarande belopp, av de lån som 
förfa ller till beta lning under år 2015. 

Ärendebeskrivning 

Enlig t kommunallagen ska kommuner och lands ting varje år upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Intäkterna ska överstiga 
kos tnaderna såvida det in te finns synnerliga skäl eller om avvikelsen i sin 
helhet avser ianspråktagande av medel från resu ltatutjämningsreserven. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. A v p lanen ska 
det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
stä llningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budge ten ska också 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål 
som är av betydelse fö r en god ekonomisk hushållning. 
Budgeten fas tställs av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 

De år då va l av fullmäktige har förrä tta ts i hela Iandet ska budgeten 
fasts tä llas av nyvalda fullmäktige. 
Förslaget till budget för år 2015 inkl. fle rårsplan saknar mål och rik tlinjer 
av betydelse för god ekonomisk hushållning fö r ve rksamheterna då ny 
mandatperiodsbestä llning (definition av god ekonomisk hushå llning) 
beslutas av kommunfullmäktige efter valet. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Josefine Weber (C), 
att kom munfullmäktige ska besluta a tt att för år 2015 faststä lla 
ska ttesa tsen för den kom munalskatt som ingår i den preliminära 
inkomstskatten till oförändrade 18,79 kronor samt, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

$t~ /J /11 
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Kommunfullmäktige 14(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

Forts.§ 157 
att besluta om kommunbidrag fö r drift av verksamhet år 2015 enligt 

följande: 
A. Politisk verksamhet 
B. Kommunstyrelsen 
C. Barn- och utbildningsnämnden 
D. Socialnämnden 

E. Tekniska nämnden 
F. Kultur- och fritidsnämnden 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

H. Samarbetsnämnd 2 

3 110 000 kr 
117 950 000 kr 
588 080 000 k r 
228 060 000 kr 

47 080 000 kr 
40 800 000 kr 
-2 170 000 kr 

l 600 000 kr 

att fasts tälla budgeterat resultat fö r tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet till1,55 miljoner kronor, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 
mi ljoner kronor, varav 4 miljoner kronor avser kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, 36 miljoner kronor avser tekniska nämndens 
verksamhetsområde och 23 miljoner kronor avser verksamheten inom 
balansenhet VA-verket, 

att fö r Staffanstorps kommun fasts tälla flerårsp lan för åren 2016- 2017 i 

enlighe t med fö religgande förs lag, 

att faststä lla finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, en ligt 

föreliggande förslag, 

att faststä lla mål av betydelse för god hushållning finansiellt enlig t 

föreliggande förslag, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under å r 2015 besluta om 

nyupplåning med ett sammalagt belopp om maximalt 55 mi ljoner kronor, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under å r 2015 besluta om 

omsättning, d v s upplåning ti ll motsvarande belopp, av de lån som 

förfaller till be talning under å r 2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 15( 44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

Forts. § 157 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Ceci lia Cavalli n (MP), att 

kommunfullmäktige ska besluta om kommunbidrag för d rift av 

verksamhet år 2015 enlig t följande: 

A. Politisk verksamhet 3 060 000 kr 

B. Kommunstyrelsen 118 790 000 kr 

c. Barn- och utbildningsnämnden 591 170 000 kr 

D. Socialnämnden 229 300 000 kr 

E. Tekniska nä mnden 46 480 000 kr 

F. Kultur- och fritidsnämnden 41 610 000 kr 

G. M iljö - och samhä llsbyggnad snämnd en -2 180 000 kr 

H . Samarbetsnämnd 2 1 590 000 kr 

att fastställa budgeterat resulta t för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till 1, 55 miljoner kronor, 

att faststä lla Staffanstorps kommuns investeringsvolyn1 för år 2015 till 

65 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor avser kommuns tyrelsens 
verksamhetsområde, 38 miljoner kronor avser tekniska nämndens 

verksamhetsområd e och 23 miljoner kronor avser verksamheten inom 

balansenheten VA-verket, 

att faststä lla finansiering av budge t 2015 enligt det socialdemokratiska 

alternativet innebärande a tt kommunstyrelsens ans lag till o förutsecia 

utgifter fastställs till 4 m i !joner kronor. 

att uttaget av portföljens övervärde mo tsvarande 19,5 miljoner kronor 

verkställs under 2015, 

att faststä lla må l av betyd else för god hushållning finansie llt för 2015 

enligt föreliggande förs lag, 

att bemyndiga kommunstyre lsen att under år 2015 bes luta om 

n yupplåning med e tt sammanlagt belopp om maximalt 55 m iljoner 

kronor, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 16( 44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 1-17 

Forts.§ 157 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 

omsättning, d.v.s. upplåning till motsvarande belopp, av d e lån som 

förfaller till betalning under å r 2015. 

att fasts tälla inriktningen för budge ten i enlighe t m ed d et 

socialdemokratiska förslaget enligt bilaga l. 

att för år 2015 fa sts tä lla skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i 

d en preliminära inkom sts katten till oförändrade 18,79 krono r. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer y rkandena mo t varandra och finner att 

kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med C hristian Sonessons (M) 

yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omrösh1ingsproposition. 

Den som bifaller C hristian Sonessons (M) m .fl. yrkande rösta r ja. 

Den som bifa ller Pie rre Sjöströms (S) m .fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunfullmäktige har med 20 ja-röste r, 16 nej

rös ter samt 5 som avstod från att rös ta beslutat i enlighet med Chris tian 

Sonessons (M) m.fl. yrkande. 
O d ' . l d T" d J N . A r mane e am o ter lJansteoran e ersattare a eJ v star 
Christian Sonessen M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Videvie M x 
Laila Olsen s Hali Liddell (S) x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M x 
Ceci lia Cava ll in MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Ewa Thalen Finne M x 
Eric Tabich M x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 17(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
U lla Winrup so x 
Carina Dilton s x 
Marga reta Pauli M x 
Josefine Weber c x 
Björn Stigborg s x 
Shkurte Xhemajli M x 
David Wittlock MP Maivi Strömberg (MP) x 
G isela Nilsson FP x 
H ans Rocl1ester M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson so x 
Karin Palmqvist M x 
Rickard S. Ekström s x 
He nrikLethin M x 
Agneta N ilsson s x 
Bertil Pe rsson M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Ra ili Pikkusaa ri v x 
Åsa Ekstrand M x 
We rner Unge r s x 
H elene Öhman FP x 
Berit Lagergren M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Marie Sa ltarski s x 
Eric Hamilton M Nil s-Ove Mårtenson (M) x 
Richard O lsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 20 16 5 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Arbe tarepartiet Socialdemokrate rna och Miljöpartie t de 
gröna meddelar att de inte delta r i beslutet i 5:e att-sa tsen gä llande 

faststä llande av flerårsplan för åren 2016 - 2017. 

Justerandes signatur 

tiP 11/J 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 18(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

Forts. § 157 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartie t Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftlig t till förmån för eget yrkande, se bilaga 2. 
Ledamöterna för Miljöparitet de gröna reserverar sig muntl igt ti ll förmån 
för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 134, 2014 
Ekonomichefens ~äns teskri velse 2014-10-15 
Förslag till budget fö r å r 2015 för Staffanstorps kommun 

Utdragsbestyrkande 



SOCIALDEMOKRATERNAs BUDGETFÖRSLAG FÖR 

STAFFANSTORPS KOMMUN ÅR 2015 

(reviderat oktober/november 2014) 

2014-11-17 
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Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för Staffanstorps kommun 
år 2015 

Övergripande mål för den socialdemokratiska kommunala politiken är: 

• Allas rätt till ett meningsfyllt arbete 

• Allas rätt till trygghet och omvårdnad 

• Allas rätt till en bra bostad 

• Allas rätt till utbildning 

• Allas rätt till kultur och fritidsverksamhet 

Vi vill att medborgaren ska ha så stort inflytande som möjligt över sin 
livssituation. Därför vill vi att medborgaren ska vara med och styra över 
den service som erbjuds i kommunen utan att medborgarens egen kostnad 
blir ett hinder. 

Prioriteringar kommer att göras i varje nämnd i samband med respektive 
nämnds internbudgetbeslut. 

Budgetförslaget utgår från för oss kända förutsättningar i 
oktober/november månad 2014. 

I och med höstpropositionen 2014 kan det slutliga budgetförslaget för 2015 
komma att förändras då vi inte har beaktat eventuella satsningar som kan 
komma att initieras som ett resultat av regeringsskiftet. 
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Socialdemokraternas yrkande i samband med Budget 2015 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2015 enligt 
följande: 

A Politisk verksamhet 
B Kommunstyrelsen 
C Barn- och utbildningsnämnden 
D Socialnämnden 
E Tekniska nämnden 
F Kultur- och fritidsnämnden 
G Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
H Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 

3.060.000 kronor 
118.790.000 kronor 
591.170.000 kronor 
229.300.000 kronor 
46.480.000 kronor 
41.610.000 kronor 
-2.180.000 kronor 
1.590.000 kronor 

att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet till 
1.550.000 kronor, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till65 
miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhets-område, 38 
miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 23 miljoner kronor avser 
verksamheten inom balansenhet VA-verket, 

att fastställa finansiering av budget 2015 enligt det socialdemokratiska alternativet 
innebärande att kommunstyrelsens anslag till oförutsedda fastställs till4 .000.000 kronor 
(istället för 5.300.000 kronor), 

att uttaget av portföljens övervärde motsvarande 19.500.000 kronor (istället för 15.500.000 
kronor) verkställs under 2015, 

att fastställa mål av betydelse för god hushållning finansiellt för 2015 enligt föreliggande 
förslag 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om nyupplåning med ett sammalagt 
belopp om maximalt 55 miljoner kronor, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om omsättning, d.v.s. upplåning till 
motsvarande belopp, av de lån som förfaller till betalning under år 2015. 

att fastställa inriktningen för budgeten i enlighet med det socialdemokratiska förslaget enligt 
bilaga l , 

att för år 20 15 fastställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18,79 kronor samt, 

att inte delta i beslutet gällande flerårsplan för åren 2016- 20 l 7 . 
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Bilaga l 

Förutsättningar 

• skattesatsen förblir oförändrad dvs 18, 79. 

• Lönekompensation (snitt +2,4%) Lönekompensation utgår med + 3,2%för 
pedagogisk verksamhet, övriga verksamhetsområden mellan 1, 2%-2,6 %) 

• Prisjustering (totalt-1,2%) I budgeten 2013 och 2014 har verksamheterna fått 
kompensation för inflationen 1,3% resp 1,5% (blev i verklighet 0,3%2013 och 
prognos 2014 är O, l% enligt KPI, för 2015 föreslås l ,2% enligt prognoserna för KPI), 
I budgeten 2015 har justering gjorts för tidigare års prisjusteringar vilket innebär en 
negativ prisjustering motsvarande -l ,2%. 

• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna prishöjningama (KPI) 
dvs 1,2%. Deltidstaxan i barnomsorgen är oförändrad. 

• Nämndernas kommunbidrag har sedan justerats utifrån de satsningar och 
besparingar (såväl inom nämnderna som mellan nämnderna) som vi avser 
genomföra under 2015. 

• 0,5% i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning). Det ekonomiska 
utrymmet har beräknats utifrån ett resultat på 0,5 procent av skatteintäkter, utjämning 
och statsbidrag 2015 vilket motsvarar 5 miljoner kronor. 

• Reserv till oförutsedda händelser (minskas från l O mkr till 4,0 mkr). Under 2012 
nyttjades inte reserver för oförutsedda händelser motsvarande 11 mkr. Under 2013 
fanns 11,4 mkr budgeterat för ändamålet. Enligt bokslutet 2013 nyttjades l ,4 mkr. 

• Resultatutjämningsfond (får ej användas 2015). 

• Realisering av övervärden i den långfristiga portföljen uppgår till totalt fyra procent. 
Utöver detta kommer ytterligare 19,5 mkr att realiseras av övervärdet (detta för att 
möta bl.a. den ökade hyresersättningen till Staffanstorps kommunfastighet AB 
motsvarande 18 mkr). 

• Nya llyresmodellen. Nämnderna har kompenserats för den nya hyresmodellen med 
följande belopp: kommunstyrelsen 5.340 tkr, kultur- och fritidsnämnden 4.060 tkr, 
barn- och utbildningsnämnden 7.740 tkr varav 1.900 tkr avser högre hyror till 
alternativa förskolor och skolor och socialnämnden 2.660 tkr. Hyresintäkter gällande 
vårdcentralen (2.800 tkr) har också beaktats i förslaget och påverkar 
kommunstyrelsens ram. 
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Kommunbidrag per nämnd 2015 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ s-förslag till 

Besparing- kommunbidrag 

I förhållande till 

(M)-förslag 

Politisk verksamhet -50 3.060 

Kommunstyrelsen +830 118.790 

Barn- och utbildningsnämnden +3.090 591.170 

Socialnämnden +1.240 229.300 

Tekniska nämnden -600 46.480 

Kultur- och fritidsnämnden +810 41.610 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -10 -2.180 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -10 1.590 

Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad o -1.550 

verksamhet) 

Totalt +5.300 1.028.260 

Resultatbudget (mnkr) Budget 2015 
Verksamhetens nettokostnader (inkl pens. o KS -1.037,7 
förfogande 4,0 milj) 
skatteintäkter +929,3 
Generella stats- o utjämningsbidrag +88,4 
Finansiella intäkter +34,5 
Finansiella kostnader -9,5 
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto +5 
Årets resultat +5 

Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning Budget 2015 
Resultat i andel av skatteintäkter och kommunalt 0,5°/o 
utjämningssystem 
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Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 20% 
Andel av investeringarna som finansieras av årets resultat och 60% 
avskrivningar 

Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens förslag 

Tekniska nämnden, gatubeläggning 

Investeringsbudgeten totalt 

Finansiering 

2 000 tkr 

2 000 tkr 

Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet 

Realisering av övervärdet i placeringsportföljen motsvarande 19,5 miljoner 

Övrigt 
Inriktning för Socialdemokraternas budget: 

Kommunstyrelsen/övergripande 
• att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphävs 

och att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen regi där så är 
möjligt 

• att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara 
miljömål 

• att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med 
barnkonsekvensbedömningar 

• att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den 
kommunala demokratin förstärks 

• att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att 
kvalitetssäkra kommunens service till medborgarna 

• att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. boksluts
beredning tillsättas omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt en 
representant från varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

• att lmmmunala initiativ sl\:a tas för att bygga dels fler hyresrätter, dels fler 
trygghetsboende i kommunen 

Socialnämnden 
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• att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan vinstintresse 
(samma regler ska gälla för privat och kommunal verksamhet) 

• att säkerställa kontinuitet i vården -ingen vårdtagare/brukare ska behöva 
möta mer än högst 15 personal per månad 

• att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis ta bort de 
delade turerna 

• att kvalitetsuppföljningen förändras så att fokus finns på den utförda 
tjänsten istället för "utförd tid"-systemet 

• att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

• att öka stödet till pensionärsorganisationerna för deras sociala och 
stödjande verksamhet 

• att avveckla LOV och beställningssystemet TES 

• att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden 
• att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna 

skillnaderna och kompensera för de barn som inte kommer från hem med 
studietraditioner 

• att uppmuntra till samarbete mellan skolor och förskolor, oavsett 
driftsform, istället för som idag till konkurrens 

• att resurserna för barn med särskilda behov ska återföras från förskole
respektive skolpengen till ett centralt konto med ytterligare medel 

• att ge nämnden i uppdrag att öka andelen ekologiska, närproducerade 
men också Fairtrade märkta varor i statTanstorps skolor 

• att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som mot
verkar rasism under temat Antirasism 2015 (finansiering sker förutom av 
de redan anslagna medlen för innehållet i skolpengen genom att disponera 
en del av anslaget för kvalitetshöjande åtgärder) 

• att gällande deltidstaxan behålls oförändrad 

• att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas 
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• att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat drivna 
skolor och förskolor avbryts 

• att ett samarbete inleds med Hvilans trädgårdsgymnasium för att 
säkerställa arbetet med gröna skolgårdar 

Kultur- och fritidsnämnden 
• att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för fler elever 

och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds 

• att utredningen kring ett allaktivitetshus i Staffanstorp och badets 
utveckling presenteras för kommunfullmäktige under 2015 

Tekniska nämnden 
• att ytterligare resurser avsätts för gatubeläggningar 

• att Staffanstorps kommun inför sortering av matavfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
• 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 
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Reservation Budget 2015 2014-11-17 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för 
Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för Staffanstorps 
kommun 2015 

Övergripande mål för den socialdemokratiska kommunala politiken 
ar: 

• Allas rätt till ett meningsfyllt arbete 

• Allas rätt till trygghet och omvårdnad 

• Allas rätt till en bra bostad 

• Allas rätt till utbildning 

• Allas rätt till kultur och fritidsverksamhet 

Vi vill att medborgaren ska ha så stort inflytande som möjligt över 
sin livssituation . Därför vill vi att medborgaren ska vara med och 
styra över den service som erbjuds i kommunen utan att 
medborgarens egen kostnad blir ett hinder. 

Prioriteringar kommer att göras i varje nämnd i samband med 
respektive nämnds internbudgetbeslut. 

Budgetförslaget utgår från för oss kända förutsättningar i 
oktober/november månad 2014. 

l och med höstpropositionen 2014 kan det slutliga budgetförslaget 
för 2015 komma att förändras då vi inte har beaktat eventuella 
satsningar som kan komma att initieras som ett resultat av 
regeringsskiftet. 

För Socialdemokraterna 

Pierr Sjöström (S) 
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Socialdemokraternas yrkande i samband med Budget 2015 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet å r 2015 enligt 
följande : 

A Politisk verksamhet 
B Kommunstyrelsen 
C Barn- och utbildningsnämnden 
D Socialnämnden 
E Tekniska nämnden 
F Kultur- och fritidsnämnden 
G Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
H Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 

3.060.000 kronor 
118.790.000 kronor 
591.170.000 kronor 
229.300.000 kronor 
46.480.000 kronor 
41 .610.000 kronor 
-2.180.000 kronor 
1.590.000 kronor 

att fastställ a budgeterat resultat för tekniska nämndens avgiftsfinansierade 
verksamhet till 1.550.000 kronor, 

att faststä lla Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 65 
miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhets
område, 38 miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 23 
miljoner kronor avser verksamheten inom balansenhet VA-verket, 

att fastställa finansiering av budget 2015 enligt det socia ldemokratiska alternativet 
innebärande att kommunstyrelsens anslag till oförutsedda faststä lls till 4.000.000 
kronor (istället för 5.300.000 kronor), 

att uttaget av portföljens övervärde motsvarande 19.500.000 kronor (istället för 
15.500.000 kronor) verkställs under 2015, 

att fastställa må l av betydelse fö r god hushållning finansiellt för 2015 enligt 
föreliggande förslag 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under å r 2015 besluta om nyupplåning med 
ett sammalagt belopp om maximalt 55 miljoner kronor, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om omsättning, d .v.s. 
upplåning till motsvarande be lopp, av de lån som förfaller till betalning under år 
2015. 

att fastställa inriktningen för budgeten i enlighet med det socialdemokratiska 
förslaget enligt bilaga 1, 

att för år 2015 fastställa skattesatsen för de n kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18,79 kronor samt, 

att inte delta i beslutet g ä llande flerå rsplan för å ren 2016- 2017 . 
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Bilaga 1 

Förutsättningar 

• skattesatsen förblir oförändrad dvs 18,79. 

• Lönekompensation (snitt +2,4%) Lönekompensation utgår med +3,2% för 
pedagogisk verksamhet, övriga verksamhetsområden mellan 1,2%-2,6 %) 

• Prisjustering (totalt-1,2%) l budgeten 2013 och 2014 har verksamheterna 
fått kompensation för inflationen 1,3% resp 1,5% (blev i verklighet 0,3% 
2013 och prognos 2014 är O, 1% enligt KPI, för 2015 föreslås 1,2% enligt 
prognoserna för KPI), l budgeten 2015 har justering gjorts för tidigare års 
prisjusteringar vilket innebär en negativ prisjustering motsvarande -1 ,2%. 

• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna 
prishöjningarna (KPI) dvs 1,2%. Deltidstaxan i barnomsorgen är 
oförändrad. 

• Nämndernas kommunbidrag har sedan justerats utifrån de satsningar 
och besparingar (såväl inom nämnderna som mellan nämnderna) som vi 
avser genomföra under 2015. 

• 0,5 % i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning). Det 
ekonomiska utrymmet har beräknats utifrån ett resultat på 0,5 procent av 
skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 2015 vilket motsvarar 5 miljoner 
kronor . 

• Reserv till oförutsedda händelser (minskas från 10 mkr till 4,0 mkr). 
Under 2012 nyttjades inte reserver för oförutsedda händelser motsvarande 
11 mkr. Under 2013 fanns 11,4 mkr budgeterat för ändamålet. Enligt 
bokslutet 2013 nyttjades 1,4 mkr. 

• Resultatutjämningsfond (får ej användas 2015). 

• Realisering av övervärden i den långfristiga portföljen uppgår t ill totalt fyra 
procent. Utöver detta kommer ytterligare 19,5 mkr att realiseras av 
övervärdet (detta för att möta bl.a. den ökade hyresersättningen till 
Staffanstorps kommunfastighet AB motsvarande 18 mkr). 

• Nya hyresmodellen. Nämnderna har kompenserats för den nya 
hyresmodellen med följande belopp: kommunstyrelsen 5.340 tkr, kultur- och 
fritidsnämnden 4.060 tkr, barn- och utbildningsnämnden 7.740 tkr varav 
1.900 tkr avser högre hyror till alternativa förskolor och skolor och 
socialnämnden 2.660 tkr. Hyresintäkter gällande vårdcentralen (2.800 tkr) 
har också beaktats i förslaget och påverkar kommunstyrelsens ram. 
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Kommunbidrag per nämnd 2015 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ s -förslag till 

Besparing- kommunbidrag 

l förhållande till 

(M)-förslag 

Politisk verksamhet -50 3.060 

Kommunstyrelsen +830 118.790 

Barn- och utbildningsnämnden +3.090 591 .170 

Socialnämnden +1 .240 229.300 

Tekniska nämnden -600 46.480 

Kultur- och fritidsnämnden +810 41 .610 

Miljö- och -1 o -2.180 

samhällsbyggnadsnämnden 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -10 1.590 

Tekniska nämnden o -1 .550 

(avgiftsfinansierad verksamhet) 

Totalt +5.300 1.028.260 

Re sultatbudget (mnkr) Budget 2015 
Verksamhetens nettokostnader (inkl pens. o -1 .037,7 
KS förfogande 4,0 milj) 
skatteintäkter +929,3 
Generella stats- o utjämningsbidrag +88,4 
Finansiella intäkter +34,5 
Finansiella kostnader -9,5 
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto +5 
Arets resultat +5 
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Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk Budget 2015 
hushållning 
Resultat i andel av skatteintäkter och kommunalt 0,5% 
utjämningssystem 
soliditet inklusive ansvarsförbindelse 20% 
Andel av investeringarna som finansieras av årets resultat 60% 
och avskrivningar 

Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens 
förslag 

Tekniska nämnden, gatubeläggning 

Investeringsbudgeten totalt 

Finansiering 

2 000 tkr 

2 000 tkr 

Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet. 

Realisering av övervärdet i placeringsportföljen motsvarande 19,5 
miljoner 

Övrigt 
Inriktning för Socialdemokraternas budget: 

Kommunstyrelsen/ övergripande 
• att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart 

upphävs och att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i 
egen regi där så är möjligt 

• att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med 
uppföljningsbara miljömål 

• att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med 
barnkonsekvensbedömningar 

• att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att 
den kommunala demokratin förstärks 

• att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att 
kvalitetssäkra kommunens service till medborgarna 
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• att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. boksluts
beredning tillsättas omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt en representant från varje parti i kommunfullmäktige som 
inte ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott 

• att kommunala initiativ ska tas för att bygga dels fler hyresrätter, 
dels fler trygghetsboende i kommunen 

Socialnämnden 
• att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan 

vinstintresse (samma regler ska gälla för privat och kommunal 
verksamhet) 

• att säkerställa kontinuitet i vården - ingen vårdtagare/brukare ska 
behöva möta mer än högst 15 personal per månad 

• att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis ta bort 
de delade turerna 

• att kvalitetsuppföljningen förändras så att fokus finns på den 
utförda tjänsten istället för "utförd tid" -systemet 

• att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

• att öka stödet till pensionärsorganisationerna för deras sociala och 
stödjande verksamhet 

• att avveckla LOV och beställningssystemet TES 

• att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden 
• att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att 

utjämna skillnaderna och kompensera för de barn som inte 
kommer från hem med studietraditioner 

• att uppmuntra till samarbete mellan skolor och förskolor, oavsett 
driftsform, istället för som idag till konkurrens 

• att resurserna för barn med särskilda behov ska återföras från 
förskole- respektive skolpengen till ett centralt konto med 
ytterligare medel 
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• att ge nämnden i uppdrag att öka andelen ekologiska, 
närproducerade men också Fairtrade märkta varor i Staffanstorps 
skolor 

• att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som 
mot-verkar rasism under temat Antirasism 2015 (finansiering sker 
förutom av de redan anslagna medlen för innehållet i skolpengen 
genom att disponera en del av anslaget för kvalitetshöjande 
åtgärder) 

• att gällande deltidstaxan behålls oförändrad 

• att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas 

• att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat 
drivna skolor och förskolor avbryts 

• att ett samarbete inleds med Hvilans trädgårdsgymnasium för att 
säkerställa arbetet med gröna skolgårdar 

Kultur- och fritidsnämnden 
• att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för 

fler elever och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds 

• att utredningen kring ett allaktivitetshus i Staffanstorp och badets 
utveckling presenteras för kommunfullmäktige under 2015 

Tekniska nämnden 
• att ytterligare resurser avsätts för gatubeläggningar 

• att Staffanstorps kommun inför sortering av matavfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
• 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 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 19(44} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§158 Revidering av representationsreglemente för statfanstorps 

kommun 
2013-KS-250 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lydelsen på sidan 4, 4:e stycket från s lutet i representationsreglemente 
för Staffanstorps kommun ska ersättas med följande lydelse: "En gång per 
år (ex sommaravslutning eller julavslutning) får varje inbjudande enhet ex 
nämnd/styrelse/verksamhet representera internt till en kostnad som högst 
får uppgå till (l) procent av prisbasbeloppet per person exklusive moms" 
samt att göra de ändringar som framgår av demokratiberedningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 december 2013 §, 158 att anta 
representationsreglemente för Staffanstorps kommuns verksamheter samt 
att överlämna detsamma till demokratiberedningen för yttrande efter 
genomgång. 

Enlig t lämnat uppdrag har demokratiberedningen gjort en genomgång av 
innehållet i det antagna representationsreglementet samt föreslagit 
ändringar i detsamma. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), 
att kommunfullmäktige ska besluta att lydelsen på sidan 4, 4:e stycket 
från slute t i representationsreglemente för Staffanstorps kommun ska 
ersättas med följande lydelse: "En gång per år (ex sommaravslutning eller 
julavslutning) får varje inbjudande enhet ex nämnd/styrelse/verksamhet 
representera internt till en kostnad som högst får uppgå till (l) procent av 
prisbasbeloppet per person exklusive moms" samt att göra de ändringar 
som framgår av demokratiberedningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

CfP AIAI 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 158 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 124, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24 
Demokratiberedningens förs lag på ändringar i 
representationsreglementet för Staffanstorps kommun 
Kommunfullmäktiges beslut§ 158, 2013 

20(44) 

DATUM: 2014-11-17 

Justerandes signatur 

(Jf IJN 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 21(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

§159 Ändring av regler om uppsägning av färskoleplats 
2014-KS-430 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i Förskoleverksn111heten i Stnffnns torps kommun (Författning 4.1.1), under 
rubriken "Uppsägning" upphäva befintlig lydelse och ersä tta denna med 
fö ljande lydelse i sin helhet: 

Uppsägning av färskoleplats ska göras i Staffanstorps kommuns 
webbtjänst och även skriftligen av vårdnadshavare till färskolechefen för 
den enhet som barnet är inskrive t vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats a tt gä lla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avta let om förskaleplats 
att gälla den sista dagen i den månad son1 infaller två månader senare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2014 § 97 beslutat att fr.o.m. den l 
september 2014 anta nya reg ler om uppsägning av förskaleplats i 
Staffanstorps kommun. Med anledning av att en plats måste sägas upp 
skriftlig t och att Staffanstorps kommun inte ännu hanterar E-legi timation 
görs bedömningen att dessa antagna regler bör ändras. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta a tt i 
Förskoleverksamheten i Staffnnstorps kommun (Författning 4.1.1), under 
rubriken "Uppsägning" upphäva befintlig lydelse och ersä tta denna med 
följande lydelse i sin helhe t: 

Uppsägning av förska leplats ska göras i Staffanstorps kommuns 
webb tjänst och även skriftligen av vårdnadshavare till förska lechefen för 
den enhet som barnet är inskrive t vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör av talet om förskaleplats att gä lla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avta let om färskoleplats 
a tt gälla den sis ta dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c!JP AAI 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 22(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-1 7 

Forts.§ 159 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfu llmäktige har beslutat i enlighet JTied detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 138, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 64, 2014 och skrivelse 2014-09-16 
Kommunfullmäktiges beslu t § 97, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(JP AfJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 23(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

§160 Ändring av regler för debitering vid uppsägning av 

skolbarnomsorgsplats 
2014-KS-431 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fr.om. den l januari 2015 i Skolbarnomsorgsverksamheten i Staffanstorps 
kommun (Författning 4.1.2), under rubriken "Uppsägning" upphäva 
befintlig lydelse och ersätta derma med följande lydelse: 

Uppsägning av skolbarnomsorgsplats ska göras i Staffanstorps kommuns 
webb~änst och även skriftligen av vårdnadshavare till rektorn för den 
skola som barnet är inskrive t vid. Vid uppsägning som görs senast den 
15:e dagen i en månad upphör avtalet om skolbarnomsorg att gälla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e d agen i en månad upphör avtalet om 
skolbarnomsorg att gälla den sis ta dagen i den månad som infaller två 
månader senare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2014 § 97, på förslag från Barn- och 
utbildningsnämnden, besluta t att fr.o.m. den l september 2014 anta nya 
regler om uppsägning av fä rskoleplats i Staffanstorps kommun. 

I likhet med, det av kommunfullmäktige fa ttade beslutet den 16 juni § 97, 
anses det vara lämpligt a tt reglerna i stort om avgiftsu ttag är likad ana 
varför samma regelverk föreslås gälla för både uppsägning och 
avgiftsuttag av färskolepla ts och skolbarnomsorgspla ts. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta a tt fr.om . den 
l januari 2015 i SkollJarnomsorgsverksnmheten i Stnffanstorps kommun 
(Författning 4.1.2), under rubriken "Uppsägning" upphäva befintl ig 
lydelse och ersä tta denna med följande lydelse: 

Uppsägning av skolbarnomsorgsplats ska göras i Staffanstorps kommuns 
webb~änst och även skriftligen av vårdnadshavare till rektorn för den 
skola som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast den 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~? fi A/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 24(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11 -17 

Forts.§ 160 
15:e dagen i en månad upphör avtale t om skolbarnomsorg att gälla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om 
skolbarnomsorg att gälla den sista dagen i den månad som infaller två 
månader senare. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 139, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 65, 2014 och skrive lse 2014-09-16 
Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2014 

Justerandes signatur 

cZ? /i)J 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Kommunfullmäktige 25(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§161 Sammanträdesdagar för år 2015 för kommunfullmäktige 
2014-KS-414 

Kommunfullmäktige beslut 

att fastställa sammanträdesdagar för år 2015 för kommunfullmäktige 
enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fastställande av sammanträdesdagar och tider för år 2015 
för kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att fastställa sammanträdesdagar för år 2015 för 
kommunfullmäktige enligt bi laga l. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 146, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-10-21 
Förslag till sammanträdesdagar 2015, bilaga 1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0fJ (iw 



Staffanstorps 
kommun 

Arbetsutskottet 
M åndag kl 09.30 

2014-09-19 

Kommunstyrelsen 
M åndag kl 18.00 

(8 december 2014) 

26 januari 9 februari 

2 mars 16mars 

23mars 13 april 

20 april 11 maj 

25 maj l juni 
(Förslag till budget) 

22 juni 31 augusti 

28 september 12 oktober 

19 oktober 9 november 

18 november 30 november 
(OBS! onsdag) 

7 december februari 201 6 

1 ( 1 ) 

Kommunfullmäktige 
Må ndag kl 18.00 

23 februari 
(Budgetberedning 1 ki.09-16, 

därefter ordinarie 

sammanträde kl.1 8 .00 

9 mars 
(Budgetberedning 2 kl. 09-16) 

27 april 

15 juni 
(Budget, OBS! kl. 09) 

14 september 

2 november 

23 november 

14 december 
(Julavslutning kl. 16.00) 

februari 2016 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 26(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11-17 

§162 Besvarande av motion om kulturskola och större 

samlingslokal 
2013-KS-149 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad med hänvisning till de t som redovisa ts i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) har inlämnat en motion om kulturskola och s törre 
samlingslokal. Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2013, § 156 a tt 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Musikskaleverksamhet bed rivs i Staffanstorps kommun av såväl en 
kommunal enhet som flera privata. Dessa har samma möjligheter att 
bedriva sin verksamhet i lokaler som de själva vä ljer. Vad gäller en s törre 
sam.lingslokal pågår framtagandet av underlag för a tt bygga en sådan i 
nuvarande biblio teke ts lokaler. Denna kan sedan hyras/bokas av samtliga 
utförare inom musikchecksys temet Utformningen av lokalerna ska s träva 
efter a tt tillgodose a lla de behov som motionären lyfter fram men platsen 
inte är den som föreslås. 
En utveckling av nuvarande musikchecksystem till a tt innehålla också 
annan kultur bör avvakta en utvärdering av systemet då de t varit i drift 
under en något längre period . 

Yrkanden 

Werner Unger (S) yrka r a tt kommunfullmäktige ska besluta att anse 
motionen besvarad med hänvisning till det som redovisa ts i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rs lag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 129, 2014 
Tjänsteskrivelse da terad 2014-09-23 
Arbetsutskotte ts beslut § 156, 2014, Motion 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 27(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§163 Besvarande av motion om gratis bussresor för pensionärer 
2014-KS-117 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terremittera ä rendet till kommunstyrelsen för förnyad utredning om 
möjligheterna till att erbjuda kort för fria resor för pensionärer, 
tillsammans med redovisning av övriga förutsä ttningar fö r sådant 
erbjudande såsom kostnader m.m. 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Lindell (SPI) har inlämnat en motion om gratis bussresor fö r 
pensionärer. Motionären fö reslår fria resor fö r pensionärer mellan 
Staffans torp och Lund respektive Malmö sam t att de fria resorna ska gä lla 
samtliga dagar mellan klockan 09.00-15.00. 

Kommundirektören har i tjäns teskrivelse daterad 2014-09-22 yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Maths Johansson (SPI) yrkar, med ins tämmande av Chris tian Sonesson 
(M), Pierre Sjöström (S) och Cecil ia Cavallin (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta å terremittera ärendet ti ll 
kommunstyrelsen för förnyad u tredning om möjligheterna till a tt erbjuda 
kort för fria resor fö r pensionärer, ti llsammans med redovisning av övriga 
förutsä ttningar för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 128, 2014 
Tjänsteskrivelse da terad 2014-09-22 
Arbetsu tsko tte ts beslut § 92, 2014 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c;ZfJ Av 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 28(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§164 Besvarande av motion om så kallade "Vita Jobb" vid 

offentlig upphandling 
2014-KS-142 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremitte ra ärendet till kommunstyrelsen för att, i enlighet med 
motionens intentioner utreda hur Staffanstorps kommun kan utarbeta 
riktlinjer för upphandlingar samt att ärendet ska föreläggas 
kommunfullmäktige senas t inom 6 månader. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjös tröm (S) har lämnat in en motion om så kallade "Vita jobb" vid 
offentlig upphandling. Motionären yrkar att Staffans torps kommun med 
dess helägda bolag ska tillämpa modellen "Vita Jobb" vid offentliga 
upphandlingar. 

Kommundirektören har yttrat sig över motionen i tjäns teskrive lse daterad 
2014-10-13. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
å terremittera ärendet till kommunstyrelsen för att, i enlighet med 
motionens intentioner utred a hur Staffanstorps kommun kan utarbeta 
riktlinje r fö r upphandlingar. 

Pierre Sjös tröm (S) yrkar, med instämmande av Rickard Olsson (SD), att 
kommunfullmäktige ska besluta a tt bifalla Christian Sonessans (M) 
yrkande om återremiss med tillägget att ärendet ska föreläggas 
kommunfullmäktige senast inom 6 månader. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Pierre Sjöströms (S) m .fl. 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommuns tyrelsens beslut § 145, 2014 
Kommund irektörens tjänsteskri ve l se 2014-10-13 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_fl!J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 29(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 1-17 

Forts.§ 164 
Motion 

Justerandes signatur 

(J? fl{l/ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 30(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§165 Val av nämndeman vid Lunds tingsrätt samt ersättare i 

statfanstorps kommunfastigheter AB 
2014-KS-342 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för resterande del av mandatperioden som ersättare i Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB utse Solveig Ohlsson (S), Farinvägen 27, 245 33 
Staffanstorp. 

att för resterande del av mandatperioden som nämndeman vid Lunds 
tingsrä tt utse Fredrik Olson (S), s taniastigen l b, 245 44 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfu llmäktige har att utse ny ersä ttare i Staffanstorps 
Kommunfas tigheter AB och nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Gun 
Fransson (S). 

Valberedningen föreslår att Solveig Ohlsson (S) utses till ny ersä ttare i 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB och att Fredrik Olson (S) utses till 
ny nämndeman vid Lunds tingsrätt. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 133, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cyt J)J AlV 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

31 (44) 

DATUM: 2014-1 1-17 

§166 Förslag till begravningsombud för dem som inte tillhör 

Svenska kyrkan 

Ordfö randens signatur 

~V/ 

2014-KS-447 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för mandatperioden 2015-2018 till Länss ty relsen i Skåne län som 
begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan föreslå Jurgis 
Porutis (M), Lagmansvägen 26, 245 41 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Skåne län har till Staffanstorps kommun inkommit med en 
skrivelse om förordnande av begravningsombud för dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan. Kommunen ges möjlighet att föres lå en person som är 
lämplig för uppdraget som begravningsombud . 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Länsstyrelen i Skåne län 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

llu (6j) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 32(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§167 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

pengar avsätts för att påbörja Hagalidsparken 
2014-KS-469 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförs lag om att avsätta medel för att påbörja 
anläggning av Hagalid rekreationspark till tekniska nämnden fö r 
beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 27 oktober 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om att avsätta medel för att påbörja anläggningen av 
Hagalid rekreationspark snarast möjligast. 

Enlig t kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende 
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges 
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga 
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana 
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om 
beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. Kommunful lmäktiges ordförande 
Yvonne Nilsson (C) föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att överlämna medborgarförslag om att avsätta medel för a tt 
påbörja anläggning av Hagalid rekreationspark till tekniska nämnden för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?f/ (lP !7u 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 167 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrive lse 2014-11-05 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur 

911;// <2? /!!J 

33(44) 

DATUM: 2014-11 -17 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 34(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

§168 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

borttagning av parkeringsplats 
2014-KS-487 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförs laget om att ta bort parkeringsplats vid 
Storgatan 8 i Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 3 november 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om att ta bort parkeringsplats vid Storgatan 8 i 
Staffans torp. Förslagsstä llaren vill att parkeringsplatsen på Storgatan 8 i 
Staffanstorp ska tas bort alternativt a tt övergångsstä llet i anslutning till 
parkeringsplatsen flyttas . 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen e ller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende 
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av 
principiell beskaffenhet e ller av större vikt. Kommunfullmäktiges 
o rdförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga 
fram försl ag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana 
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om 
beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är de t tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. Kommunfulln1äktiges ordförande 
Yvonne Ni lsson (C) fö reslår därför att medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonn e Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att överlämna medborgarförslaget om att ta bort parkeringsplats 
vid Storgatan 8 i Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

~ !1U 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur r t 

Kommunfullmäktige 35(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 1-17 

Forts.§ 168 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2014-11-05 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur 

(}j-J (11} 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 36(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

§169 Beslut om handläggning av medborgarförslag om en 

centralt placerad hundrastgård i statfanstorp 
2014-KS-488 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om en centra lt placerad hundrastgård i 
Staffans torp till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 5 november 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om en centralt placerad hund rastgård i Staffanstorp. 

Enligt kommunfullmäktiges arbe tsordning får fu ll mäktige till 
kommunstyrelsen elle r annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende 
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller av s törre vikt. Kommunfullmäk tiges 
o rdförande kan efter samråd med kommunfu llmäktiges presid iu m lägga 
fram förslag ti ll beslut om a tt överlämna medborgarförslaget Sådana 
beslut få r fa ttas utan föregående beredning. Sam råd har hå llits om 
beslutsförslaget nedan . 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rö r. Kommunfu llmäktiges o rdförande 
Yvonne Nilsson (C) fö reslå r d ärför att medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och beslut 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommu nfullmäktige ska 
besluta att överlämna medborgarförslaget om en centralt place rad 
hundrastgård i Staffanstorp till tekniska nämnden fö r beredning och 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det end ast föreligger ett förs lag till beslu t och 
finner a tt kommunfullmäktige har bes lutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

@J (ltJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

JA!' 

Kommunfullmäktige 37(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

Forts.§ 169 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrive lse 2014-11-05 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur 

(jp qtJ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 38(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§1 70 Motion om familjecentral i Hjärup 
2014-KS-489 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remitte ra motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Lai la Olsen (S) har länmat in en motion om familjecentral i Hjärup. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2015-11-05 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

jj;J lP 



STAFFANSTORPS 
KOMM UN 

Kommunfullmäktige 39(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-11 -1 7 

§171 Aterkallande av motion om förhållningsregler för 

statfanstorps kommun 
2013-KS-229 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning 
till inkommen skrivelse om återkallande av motion om framtagande av 
förhållningsregler fö r Staffanstorps kommun, samt 
att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 

Björn Stigbm·g (S) har den 5 november 2014 återkallat sin motion om 
framtagande av förhållningsregler för Staffanstorps kommun daterad 
2013-10-03. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2014-11-06 
Återkallande av motion 
Motion 2013-10-03 

Ordförandens signatur Justerandes s ignatu r Utdragsbestyrkande 

oP fi/J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 40(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11-17 

§172 Anmälningar 
2014-KS-450 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Länsstyrelsens meddelande 2014-10-16 om ej valbar ledamot i 
kommunfullmäktige. 
Dnr 2014-KS-437 

b) Nytt konsortialav tal för regiona l vattenförsörjning genom 
Sydvatten AB 
Dnr 2013-KS-125 

c) Revisionsrapport "Vatten- och avloppsledningsnä tets underhåll 
och förnyelse" 
Dnr 2014-KS-476 

d) Kommunstyrelsens beslu t 2014-10-27 § 132 Ekonomisk uppföljning 
för Staffanstorps kommun 2014-01-01 -2014-09-30 
Dnr 2014-KS-397 

e) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens redovisning av 
medborgarförslag om hastighetsbegränsningar inom 
tätbebyggelsen i Staffanstorp 
Dnr 2014-KS-129 

f) Länss tyrelsens röstsammanräkningsprotokoll om ny ledamot och 
ersätta re i kommunfullmäktige efter Rebecca Ringlander (MP) 
Dnr 2014-KS-437 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c2P 1NJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 41(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§173 Interpellation om den öppna förskolan i Hjärup 
2014-KS-494 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om den öppna förskolan i Hjärup. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 

O rdförandens signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 42(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-11 -17 

§174 Interpellation om rättssäkerhet i barn- och 

ungdomsutredningar på Individ och Familjeenheten 
2014-KS-498 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får s tällas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande om rä ttssäkerhet i barn och 
ungdomsutredningar på Individ och Familjeenheten. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cP !tAl 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 43(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-11 -17 

§175 Motion om Kultur- och Fritidsplan 
2014-KS-522 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) m.fl. har lämnat in en motion om Kultur- och 
Fri tidsplan. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-11-12 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

44(44) 

DATUM: 2014-11 -17 

§176 Motion om hundrastgårdar i s tatfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till kommunsty relsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om hundrastgårdar i 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-11-17 

Utdragsbestyrkande 


