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Kommunstyrelsen 2(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-06-02 

STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 

Kommunstyrelsen 
2014-06-02 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafe r: 

Anslag sä tts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

er 

Klockan 18.00 - 18.35 
Rådhuset 
§ 77 - § 99 

2014-06-05 
2014-06-26 

Rådhuset 

Daniella Ivkovic/Bianca Mogren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 3(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C f t1J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 4(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§77 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01-

2014-04-30 
2014-KS-227 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-

2014-04-30 avseende kon1munstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 
2014-01-01 - 2014-04-30. 

Kommundirektören förelägger en ekonomisk uppföljning för perioden 
2014-01-01-2014-04-30 som uppvisar att verksamheterna enligt prognosen 
visar ett budgetutfall i balans. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 
2014-01-01 - 2014-04-30 avseende kommuns tyrelsens verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 97, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15 
Månadsuppföljning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!f() 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(42) 

DATUM: 2014-06-02 

§78 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01-

01-2014-04-30 

Ordförandens signatur 

c s 

2014-KS-226 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2014-01-01 -2014-04-30 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 
perioden 2014-01-01- 2014-04-30. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01 - 2014-04-30 för Staffanstorps kommun samt att 
för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 98, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08 
Månadsuppföljning 

Ju~randes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 6(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§79 Ekonomisk uppföljning investeringsbudget 2014-01-01 -

2014-04-30 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med anledning av den redovisade uppföljningen för perioden 2014-01-

01 - 2014-04-30 avseende investeringsbudgeten för Staffanstorps kommun 
vidta följande omdisponeringar: 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen under rubriken Ledning 
minskas med 2 000 tkr, att inte ianspråkta investeringsreserven 
motsvarande l 900 tkr, samt att minska inversteringsbudgeten för 
tekniska nämnden med motsvarande 6 104 tkr, (då undantaget V A
verksamheten). 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger uppföljning av investeringsbudget 2014 för 
Staffanstorps kommun. Redovisningen visar ett underskott för 
kommunstyrelsen motsvarande: 

4 804 tkr för Hjärups idrottsplats 
700 tkr för inventarier Baldersskolan (förskjutning från 2013) 
5 000 tkr för inventarier Mellanvångsskolan (obudgeterad) 

samt överskott genom en ianspråktagen investeringsbudget motsvarande 
l 900 tkr. 

Tekniska nämnden uppvisar en prognos i balans. 

Kommunstyrelsen har att omdisponera medel inom den budgetram som 
beslutats av kommunfullmäktige för att uppnå en prognos som visar en 
investeringsbudget i balans. 

För att finansiera underskotten föreslå kommunstyrelsen besluta att 
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen under rubriken Ledning 
minskas med 2 000 tkr, att inte ianspråkta investeringsreserven 
motsvarande l 900 tkr, samt att minska investeringsbudgeten för tekniska 
nämnden med motsvarande 6 104 tkr, (då undantaget VA-verksamheten). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.\ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 7(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 79 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att med anledning av den redovisade uppföljningen för perioden 
2014-01-01 - 2014-04-30 avseende investeringsbudgeten för Staffanstorps 
kommun vid ta följande omdisponeringar: 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen under rubriken Ledning 
minskas med 2 000 tkr, att inte ianspråkta investeringsreserven 
motsvarande l 900 tkr, samt att minska inversteringsbudgeten fö r 
tekniska nämnden med motsvarande 6 104 tkr, (då undantaget VA
verksamheten). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomisk uppföljning investeringsbudget 2014-01-01 -
2014-04-30 
Investeringsredovisning jan- feb 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(42) 

DATUM: 2014-06-02 

§80 Ekonomisk uppföljning för produktionen 2014-01-01-2014-

04-30 

Ordförandens signatur 

(J 

20 14-KS-228 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 -
2014-04-30 för produktionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för produktionen för perioden 
2014-01-01 - 2014-04-30. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning fö r perioden 
2014-01 -01 - 2014-04-30 för produktionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 99, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-14 
Månadsuppföljning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 9(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§81 Budget 2015 för statfanstorps kommun inklusive 

flerårsplan 2016 - 2017 
2014-KS-123 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

den preliminära inkomstskatten 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 114 700 000 kr 

c. Barn- och utbildningsnämnden 579 900 000 kr 
D. Socialnämnden 216 500 000 kr 

E. Tekniska nämnden 47 800 000 kr 
F. Kultur- och fritidsnämnden 36 800 000 kr 

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -l 200 000 kr 
H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 kr 

att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till l 550 000 kr, 

att fastställa s taHanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 
mnkr, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

s taHanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 mellan de olika 

verksamheterna, 

att för s taHanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2016 - 2017 i 

enlighet med föreliggande förslag, 

att fas tställa finansiering av budget 2015 för staHanstorps kommun, en ligt 

föreliggande förslag, 

Ordförandens signatur Ju~andes signatur Utdragsbestyrkande 

(S 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 1 O( 42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 81 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
nyupplåning med ett sammanlagt belopp om maximalt 60 mnkr, samt 

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. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting varje år upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Intäkterna ska överstiga 
kostnaderna såvida det inte finns synnerliga skäl eller om avvikelsen i sin 
helhet avser ianspråktagande av medel från resultatu~ämningsreserven. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska 
det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten 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 för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 
De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska budgeten 
fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Förslaget till budget för år 2015 ink!. flerårsplan saknar mål och riktlinjer 
av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamheterna då ny 
mandatperiodsbeställning (definition av god ekonomisk hushållning) 
beslutas av kommunfullmäktige efter valet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsen 11 ( 42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 81 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att för år 2015 fastställa 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära 
inkomstskatten 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 114 700 000 kr 
c. Barn- och utbildningsnämnden 579 900 000 kr 
D. Socialnämnden 216 500 000 kr 
E. Tekniska nämnden 47 800 000 kr 
F. Kultur- och fritidsnämnden 36 800 000 kr 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1 200 000 kr 
H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 kr 

att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet till l 550 000 kr, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 
mnkr, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 mellan de olika 
verksamheterna, 

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

att fastställa finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enligt 
föreliggande förslag, 

att fastställa mål av betydelse för god hushållning finansiell t enligt 
föreliggande förslag, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 12(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 81 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
nyupplåning med ett sammanlagt belopp om maximalt 60 mnkr, samt 

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

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att besluta för år 2015 fasts tälla skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till 
oförändrade 18,79 kronor samt att besluta om kommunbidrag för drift av 
verksamhet år 2015 enligt följande: 

A. Politisk verksamhet 2 560 000 kr 
B. Kommunstyrelsen 115 370 000 kr 
c. Barn- och utbildningsnämnden 584 430 000 kr 
D. Socialnämnden 217 340 000 kr 
E. Tekniska nämnden 46 480 000 kr 
F. Kultur- och fritidsnämnden 37 550 000 kr 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1 210 000 kr 
H. Samarbetsnämnd 2 l 590 000 kr 

att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet till 1.550 tkr, 

att faststä lla Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 65 
mnkr samt att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till 
kommunfullmäktige om fördelning av Staffanstorps kommuns 
investeringsvolym för år 2015 mellan de olika verksamheterna, 

att fastställa finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enlig t 
det socialdemokratiska alternativet enligt bilaga l , 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
nyupplåning med sammanlagt belopp om maximalt 60 mnkr, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 13(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om omsättning 
dvs upplåning till motsvarande belopp, av de lån som förfaller till 
be talning under år 2015, samt 

att i övrigt anta budgeten för 2015 i enlighet med det socialdemokratiska 
a !te rna tivet 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna meddelar att de inte 
deltar i beslute t vad gäller 6:e att-sa tsen om fasts tällande av flerårsplan 
för åren 2016 - 2017. 

Ledamöterna fö r Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet meddelar att 
de inte deltar i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden s täller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 100, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16 
Förslag till budget 2015 inklu sive flerårsplan 
MBL protokoll§ 11, 2014-05-27 

Justerandes signatur 

rfJ 
Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS KOMMUN ÅR 2015 
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Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för 

Slaffanstorps 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 maj 
månad 2014. 

I och med valet i september 2014 kan det slutliga 
budgetförslaget komma att förändras då vi inte har beaktat 
eventuella satsningar som kan komma att initieras i 
höstpropositionen vid ett regeringsskifte. 

I samband med höstens prövning av den slutliga budgeten 
kommer ett antal verksamhetsmässiga och ekonomiska 
prioriteringar att redovisas 

Socialdemokrate rnas Budget 2015 Sida 2 



Förutsätbtingar 

• 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 0,3o/o 2013 och prognos 2014 är 0,1% enligt KPI, för 
2015 föreslås 1,2% enligt prognoserna för KPI), I 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 till2,1 
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. I budgeten 2014 
anslogs 1 O mkr, dessa redovisas som ett överskott i prognosen. 

• 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) 
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Kommunbidrag per nämnd 2015 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ s-förslag till 

Besparing- kommunbidrag 

I förhållande till 

(M)-förslag 

Politisk verksamhet -550 2.560 

Kommunstyrelsen +670 115.370 

Barn- och utbildningsnämnden +4.530 584.430 

Socialnämnden +840 217.340 

Tekniska nämnden -1.320 46.480 

Kultur- och fritidsnämnden +750 37.550 

Miljö- och -10 -1.210 

samhällsbyggnadsnämnden 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -10 1.590 

Totalt +4.900 1.004.110 

Tekniska nämnden o -1.550 

(avgiftsfinansierad verksamhet) 
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Investeringsbudget-Avvikelser i förhållande till majoritetens 
förslag 

Tekniska nämnden, gatubeläggning 
Investeringsbudgeten totalt 

Finansiering 

2 000 tkr 

2 000 tkr 

Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet, 
18 miljoner är avsatta under finansiering för en ny hyresmodell 

Realisering av övervärdet i placeringsportföljen motsvarande 19,5 
miljoner 

Övrigt 
Vi socialdemokrater i Slaffanstorps kommun yrkar på 

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. 
bokslutsberedning tillsättas omfattande kommunstyrelsens 

Socialdemokraternas Budget 2015 Sida 5 



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 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 
försko le- 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 Slaffanstorps skolor 

att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som 
motverkar 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 anslaget till den öppna förskolan (drivs i Kyrkans regi) ska vara 
kvar då den fungerar som ett utmärkt komplement till 
familjecentralens öppna förskola. 

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 det skapas ett allaktivitetshus i Slaffanstorps 

Tekniska nämnden 

att ytterligare resurser avsätts för gatubeläggningar. 

att Slaffanstorps kommun inför sortering av matavfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

att nämndens verksamhetsplan (tillsyns- och kontrollplanen J ska 
genomföras och att erforderliga personalresurser ska finnas. 
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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 Staffanstorps Budget 2015 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för 

följande yrkande: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter 

fastställa skattefinansieringen av driftbudgeten för Staffanstorps kommun 
för år 2015 enligt nedan: 

NÄMND Kommunbidra/f tkr 

Polirisk verksamhet 2.560 
Kommunstyrelsen 115.370 
Barn- och utbildningsnämnden 584.430 
Socialnämnden 217.340 
Tekniska nämnden 46.480 
Kultur- och friridsnämnden 37.550 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1.21 o 
Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1.590 
Totalt 1.004.110 

• att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens avgiftsfinansierade 
delar till -1.550 tkr 

• •att fastställa Staffanstotps kommuns investeringsvolym år 2015 till 
65.000.000 kronor i enlighet med det socialdemokratiska budgetalternativet, 
samt 

• att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till fördelning mellan de 
olika verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym 

Det socialdemokratiska budgetalternativet för 2015 bifogas denna reservation och 
vi hänvisar i övrigt till densamma. 

Staffanstorp den 2 juni 2014 

För Socialdemokraterna 

.4t1l{;J~ 
Pierre S"öström (S) 



SOCIALDEMOKRATERNAs BUDGETFÖRSLAG FÖR 

STAFFANSTORPS KOMMUN ÅR 2015 

2014-06-02 
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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 

• Al1as rätt till trygghet och omvårdnad 

• Al1as rätt till en bra bostad 

• Al1as 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 förutsätblingar i maj 
månad 2014. 

I och med valet i september 2014 kan det slutliga 
budgetförslaget komma att förändras då vi inte har beaktat 
eventuella satsningar som kan komma att initieras i 
höstpropositionen vid ett regeringsskifte. 

I samband med höstens prövning av den slutliga budgeten 
kommer ett antal verksamhetsmässiga och ekonomiska 
prioriteringar att redovisas 
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Förutsättningar 

• skattesatsenförblir 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 0,1 °/o enligt KPI, för 
2015 föreslås 1,2% enligt prognoserna för KPI), I budgeten 2015 har 
justering gjorts för tidigare års prisjusteringar vilket innebär en 
negativ prisjustering motsvarande -1,2o/o. 

• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna 
prishöjningarna (KPJ) 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 ti/12,1 
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. I budgeten 2014 
anslogs 10 mkr, dessa redovisas som ett överskott i prognosen. 

• 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) 
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Kommunbidrag per nämnd 2015 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ s-förslag till 

Besparing- kommunbidrag 

l förhållande till 

(M)-förslag 

Politisk verksamhet -550 2.560 

Kom m unstyreisen +670 115.370 

Barn- och utbildningsnämnden +4.530 584.430 

Socialnämnden +840 217.340 

Tekniska nämnden -1.320 46.480 

Kultur- och fritidsnämnden +750 37.550 

Miljö- och -10 -1.210 

samhällsbyggnadsnämnden 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -10 1.590 

Totalt +4.900 1.004.110 

Tekniska nämnden o -1.550 

(avgiftsfinansierad verksamhet) 
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Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens 
förslag 

Tekniska nämnden, gatubeläggning 
Investeringsbudgeten totalt 

Finansiering 

2 000 tkr 

2 000 tkr 

Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet, 
18 miljoner är avsatta under finansiering för en ny hyresmodell. 

Realisering av övervärdet i placeringsportföljen motsvarande 19,5 
miljoner 

Övrigt 
Vi socialdemokrater i Slaffanstorps kommun yrkar på 

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. 
bokslutsberedning tillsättas omfattande kommunstyrelsens 
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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 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 
förskol e- 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 Slaffanstorps skolor 

att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som 
motverkar 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 anslaget till den öppna förskolan (drivs i Kyrkans regi) ska vara 
kvar då den fungerar som ett utmärkt komplement till 
familjecentralens öppna förskola. 

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 H vilans 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 det skapas ett allaktivitetshus i Slaffanstorps 

Tekniska nämnden 

att ytterligare resurser avsätts för gatubeläggningar. 

att Staffanstorps kommun inför sortering av matavfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

att nämndens verksamhetsplan (tillsyns- och kontrollplanen J ska 
genomföras och att erforderliga personalresurser ska finnas. 
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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 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§82 Ändring av justeringsfaktor N i taxa för 

Geoinfoverksamheten 
2014-KS-239 

14(42) 

DATUM: 2014-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av gällande beslut§ 76, 2011 
kommunfullmäktige om att justeringsfaktorn N ska vara 1,0 i "Taxa för 
Geoinfoverksamhetens service- och uppdragsijänster", från och med den 
l juli 2014 ska justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens 
service- och uppdragstjänster" vara 1,2. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i beslut, 2011-06-13 § 76, Fastställ t 
justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens service 9- och 
uppdragsijänster" till 1,0. Då både Kävlinge kommuns och Staffanstorps 
kommuns plan- och bygglovstaxa bygger på justeringsfaktor N 1,2 
föreslås ändring av Geoinfoverksamhetens justeringsfaktor N till 1,2. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av 
gällande beslut§ 76, 2011 kommunfullmäktige om att justeringsfaktorn N 
ska vara 1,0 i "Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och 
uppdragsijänster" , från och med den l juli 2014 ska justeringsfaktorn N i 
"Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragsijänster" vara 1,2. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 106, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 
Beslut i Sammarbetsnämnd 2 § 9, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 15(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§83 Andring av taxa inom barnomsorgen 2015 
2014-KS-252 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då med upphävande av nu gällande bestämmelser om 
förskoleverksamhet i Staffanstorps kommun, dels under rubriken 
"A vgiftsberäkning" och dels under rubriken "Allmän fö rskola" vad gäller 
där angivet om "halv tid" att från och med den l januari 2015 införa en 
enhetlig taxa för barnomsorgen. (förskoleverksamhet, fritidshem och 
pedagogisk omsorg). 

att samma avgift för barnomsorgsplats tas u t oavsett den tid som plats i 
förskolan tas i anspråk. 

att från och med september det år ett barn fyller tre år till och med 
hösterminen det år barnet börjar i förskoleklass, ska avgift för barnets 
plats i förskolan tas ut enligt följande: 
Gällande månadsavgift för plats i förskola ska under tiden från och med 
16 januari till och med 31 maj och från och med den l september till och 
med 15 december varje år reduceras med 35,5%, detta då motsvarande 
den del av förskoleverksamheten som skall vara avgiftsfri. 

att för pla ts i förskolan under juni, juli och augusti månader, samt under 
perioden från och med den 16 december till den 15 januari varje år uttas 
gällande månadsavgift utan någon reducering. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att till 
kommunfullmäktige ingå med förslag om införande av en enhetlig taxa i 
barnomsorgen fr.o .m. l januari 2015. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av nu gällande 
bestämmelser om förskoleverksamhet i Staffanstorps kommun, dels 
under rubriken "A vgiftsberäkning" och dels under rubriken "Allmän 
förskola" vad gäller där angivet om "halvtid" att från och med den l 
januari 2015 införa en enhetlig taxa för barnomsorgen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CJ ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 16(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 83 

(förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg). 

att samma avgift för barnomsorgsplats tas ut oavsett den tid som pla ts i 
förskolan tas i anspråk. 

att från och med september det år e tt barn fyller tre år till och med 
hösterminen det år barnet börjar i förskoleklass, ska avgift för barnets 
plats i förskolan tas ut enligt följande: 
Gällande månadsavgift för plats i förskola ska under tiden från och med 
16 januari till och med 31 maj och från och med den 1 september till och 
med 15 december varje år reduceras med 35,5%, detta då motsvarande 
den del av förskoleverksamheten som skall vara avgiftsfri. 

att för plats i förskolan under juni, juli och augusti månader, samt under 
perioden från och med den 16 december till den 15 januari varje år uttas 
gällande månadsavgift utan någon reducering. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och utbi ldningsnämndens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nina Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande rös tar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 6 nej
rös ter besluta t i enlighet med Nina Vidovics (M) yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

M 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 17(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 83 

o d. r mane e amo er T .. t .. d . Jans ego r an e ers a are J a N. A t" eJ vs ar 

Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) Margareta Pauli (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 7 6 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 117, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 37, 2014 inklusive barn- och 
utbildningsnämndens ordförandes skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Reservation Enhetlig taxa inom 
barnomsorgen i Staffanstorps kommun 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för vart eget förslag som redovisas 
nedan. 

Först och främ st vill vi rikta stark kritik mot den moderatledda majoritetens förslag vars 
hantering av detta ärende lämnar mycket att önska. 
Förslaget saknar såväl konsekvensbeskrivningar som den nödvändiga förankringen med 
verksamheten. Någon konsekvensbeskrivning av förslaget finns inte vare sig ur ett barn
eller familjepolitiskt perspektiv. Barn- och utbildningsnämnden har dessutom inte följt 
koncernpolicyn som Kommunfullmäktige har antagit. I Policyn anges att alla beslut ska 
åtföljas av en barnkonsekvensbedömning (undantaget ärenden som innefattar 
myndighetsutövning). Ej heller finns en konsekvensanalys hur verksamheterna 
påverkas (förskoleverksamhet fritidshem och pedagogisk omsorg). 

Förskolan är en av de viktigaste grundstenarna i barnens utveckling genom leken 
utvecklas och växer barn tillsammans med sina kompisar. Leken är ett viktigt 
pedagogiskt instrument och ett första steg i det livslänga lärandet 
Alla barn ska ha tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger 
lärande, lek och trygghet. Alla barn ska ha rätt att gå på förskolan. Avgiften i förskolan är 
dock en tung börda for de familjer som lever under knappa ekonomiska förhällanden i 
dag. För vara barns skull är det viktigt att det ekonomiska hindret till lek, utveckling och 
lärande tas bort. Alla barn måste ges samma chanser i framtiden, och genom förskolan 
ges dem den bästa starten. Förskolan är en naturlig del av alla barns skolgång. Med 
välutbildad personal ger vi alla barn möjlighet att förverkliga sina drömmar i framtiden. 
Förskolan är också en plats där barn från olika miljöer möts. Detta motverkar 
utanförskap och segregation. Alla barn ska mötas med samma respekt, oavsett ursprung, 
bakgrund eller föräldrars ekonomi. Därför måste alla barn fa tillgäng till den utveckling 
förskolan kan erbjuda. 

Målet en avgiftsfri förskola kvarstår för oss socialdemokrater och detta beslut går i 
motsatt riktning. Vi är därför bereda att anslå 1.000 tkr i vår budget för 2015 för att 
bibehålla nuvarande taxa. 

Med ovanstående som bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att föresl å 
Kommunfullmäktige att besluta om en enhetlig taxa inom barnomsorgen i Staffanstorps 
kommun 

Staffanstorp den 2 juni 2014 
För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 18(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§84 Yttrande över granskning av förebyggande arbete mot 

oegentligheter 
2014-KS-144 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-11, som svar till 
revisionen angående revisionsrapporten " Att förebygga och upptäcka 
korruption och oegentligheter". 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Staffanstorps kommun har gett PWC i uppdrag att 
genomföra en övergripande granskning av komn1Unstyrelsens 
förebyggande arbete mot oegentligheter. Sammanfa ttningsvis görs 
bedömmingen från revisionen att kontrollområdet inte uppfylls i nuläget. 
Revisionen framför att risk- och väsentlighetsanalyserna i nämndernas 
och kommunstyrelsens kontrollplaner inte generellt omfattar risker för 
oegentligheter samt att bolagen inte omfattas av kommunens arbete med 
intern kontroll. Revisorerna anser vidare att kommunstyrelsen bör ta 
initiativ till en utbildning för medarbetarna för att öka medvetenheten 
kring frågorna. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-11 yttrat sig 
över granskningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
beslut att överlämna upprättad tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-11, som 
svar till revisionen angående revisionsrapporten "Att förebygga och 
upptäcka korruption och oegentligheter". 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 101, 2014 
Tjänsteskrivelse da te rad 2014-05-11 och revisionsrapport 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§85 Gemensam överförmyndarverksamhet, 5 Yes 
2014-KS-229 

19(42) 

DATUM: 201 4-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att liksom Burlöv och Kävlinge kommuner ingå samverkansavtal med 
Lomma kommun beträffande lokalisering av handläggarfunktionerna för 
överförmyndarverksamheterna till Lomma kommun i enlighet med det 
som redovisats i denna skrivelse inklusive bilagor, 

att driftstart ska ske vid årsskiftet 2014/2015 samt 

att medel anvisas i 2015 års budget. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektörsgruppen har efter diskussion enats om att avstå från att 
föreslå en gemensam politisk överförmyndarorganisation, men att 
undersöka möjligheterna att lokalisera en samlad hand läggarfunktion till 
Lomma kommun. Ytterligare diskussioner har lett till att det fortsatta 
arbetet ska omfa tta fy ra av de fem kommunerna; Burlöv, Kävlinge, 
Lomma och Staffanstorp. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
beslut föreslå kommunfullmäktige besluta att liksom Burlöv och Kävlinge 
kommuner ingå samverkansavtal med Lomma kommun beträffande 
lokalisering av handläggarfunktionerna för 
överförmyndarverksamheterna till Lomma kommun i enlighet med det 
som redovisats i denna skrivelse inklusive bilagor, att driftstart ska ske 
vid årsskiftet 2014/201 5 samt att medel anvisas i 2015 års budget. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 103, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 

Ordförandens signatur Ju~andes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 20(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§86 Uppdatering av statfanstorps kommuns grafiska profil 
2014-KS-248 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva sitt beslut den 5 december 2005, § 150, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärenden som 
rör staHanstorps kommuns grafiska profil, detta då att införas som en ny 
punkt 39b i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 5 december 2005, § 150, beslutat att anta den 
grafiska profil för staHanstorps kommun som för närvarande nyt~as å 
kommunens handlingar m.m. 

Bedömningar av innehåll att förändringar av s taHanstorps kommuns 
grafiska profil är påkallade har föranlett att det har utarbetats i ärendet 
föreliggande förslag till ny grafisk profil för StaHanstorps kommun. 
I ärendet har vidare gjorts den bedömningen att beslut som rör 
kommunens grafiska profil bör delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att upphäva sitt beslut den 5 december 2005, § 150, samt att 
uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärenden som rör 
staHanstorps kommuns grafiska profil, detta då att införas som en ny 
punkt 39b i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16 
Förslag till Grafisk profil för staHanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{'5 1.J 



STAFFANSTO R PS 
KO MMU N 

Kommunstyrelsen 21 (42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§87 Medlemskap i kommunnätverket Håll Sverige rent 
20 14-KS-249 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om medlemskap i Håll Sverige Rent kommunnätverk genom 
att bli en s.k. "Håll Sverige Rent kommun" samt att utgiften för 
medlemskapet ska finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag 
under innevarande år. 

Ärendebeskrivning 

Ett medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun ger stöd i det 
lokala arbetet mot nedskräpning och visar på att kommunen aktivt 
arbetar för en skräpfri kommun. På uppdrag av kommunstyrelsens 
ordförande har en genomgång och bedömning gjorts av hur ett 
medlemskap kan ge mervärde till Staffanstorps Kommun. 

• Kommunen kommer att få praktiska och konkreta verktyg som 
stödjer arbetet mot nedskräpning. 

• Samverkan med andra kommuner kan ge uppslag till ideer som 
minskar nedskräpningen. 

• Stöd i kommunikationsarbetet 

• Omvärldsbevakning kring förändrade myndighetskrav samt 
exempel på riktlinjer och föreskrifter kring kommunala 
avfallsplaner. 

Staffanstorps kommun har redan flera skolor och förskolor som är 
engagerade i Håll Sverige Rent genom sitt arbete med "Grön Flagg". 
Detta arbete skulle stärkas och få en ökad betydelse om även kommunen 
blir medlem och en Håll Sverige Rent-kommun. 

Kostnaden för medlemskap är 9 500 kronor per år, vilket ryms inom 
kommunstyrelsens budget. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att ansöka om medlemskap i Håll Sverige Rent kommunnätverk 
genom att bli en s.k. "Håll Sverige Rent kommun" samt att utgiften för 
medlemskapet ska finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag 
under innevarande år. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

C'S 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 87 

Beslutsgång 

22(42) 

DATUM: 2014-06-02 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 116, 2014 
Tjänsteskrivelse da te rad 2014-05-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 23(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§88 Förslag till ny förvaltningsorganisation 
20 14-KS-220 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av sitt beslut den 17 augusti 1992, § 98, ska 
s taHanstorps kommun fr.o.m. den l juli 2014 ha en 
för v al tningsorganisa tio n, 

att resultatenheterna biblioteket, Bråhögsbadet och musikskolan överförs 
till kultur- och fritidsnämnden, de kommunala skolenheter och 
förskolenheter som utgör resu ltatenheterna idag överförs till barn- och 
utbildningsnämnden. 

att fr.o.m. den l juli 2014 upphäva den del av reglementet för 
kommunstyrelsen som där anges under rubriken "Kommunstyrelsens 
uppgifter avseende resultatenheter", samt de övriga bestämmelser som 
rör kommunstyrelsens uppgifter avseende resultatenheterna och deras 
verksamheter. 

att till de gemensamma reglerna och riktlinjerna i reglementet för 
staHanstorps kommuns styrelser och nämnder fr.o .m. den l juli 2014 
tillföra en ny bestämmelse av lydelse "Efter kommunstyrelsens 
godkännande äger nämnd rätt att besluta om viss verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde ska bedrivas som resultatenhet eller om 
verksamhet som bedrivs i resultatenhetsform ej längre ska bedrivas i 
sådan form ." 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 17 augusti 1992, § 98, beslutat om 
staHanstorps kommuns nuvarande förvaltningsorganisation, detta då 
genom uppdrag till kommunstyrelsen att under år 1992 genomföra en 
enligt fastställda riktlinjer och principer ny förvaltningsorganisa tion 
bestående av olika resultatenheter och beställarfunktioner. 

Kommunstyrelsen har den 7 december 1992, § 284, beslutat att godkänna i 
det ärendet föreliggande förslag till nämndservice och indelning i 
resultatenheter. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

{'_5 

Kommunstyrelsen 24(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 88 

Därefter har kommunstyrelsen, då i sin egenskap av s.k. 
produktionsstyrelse med ansvar för alla frågor som rör resultatenheterna, 
vid olika tillfällen beslutat om förändringar i resultatenhetsorganisationen 
genom t ex sammanläggningar av resultatenheter. Detta tillsammans med 
bl. a att vissa tidigare i resultatenhetsform bedrivna verksamheter har 
övertagits av externa entreprenörer, har lett till att antalet resultatenheter 
har minskat, och att dessa numera i huvudsak utgörs av skol- och 
förskolever ksamheter. 

De olika förändringarna av resultatenhetsorganisa tio n en sedan år 1992, 
då i kombination med andra förhållanden såsom ändrade arbetssätt och 
andra styrmetoder, har lett till bedömningen att en 
förvaltningsorganisation skapar bättre förutsättningar för en helhetssyn i 
verksamheterna, vilket innebär att en effektivare service med möjlighet 
till god kvalitet och rättssäkerhet kan bedrivas utifrån medborgarnas 
behov. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av 
sitt beslut den 17 augusti 1992, § 98, ska staHanstorps kommun fr.o.m. 
den l juli 2014 ha en förvaltningsorganisation, 

att resultatenheterna biblioteket, Bråhögsbadet och musikskolan överförs 
till kultur- och fritidsnämnden, de kommunala skolenheter och 
förskolenheter som utgör resultatenheterna idag överförs till barn- och 
utbildningsnämnden. 

att fr.o.m. den l juli 2014 upphäva den del av reglementet för 
kommunstyrelsen som där anges under rubriken "Kommunstyrelsens 
uppgifter avseende resultatenheter", samt de övriga bestämmelser som 
rör kommunstyrelsens uppgifter avseende resultatenheterna och deras 
verksamheter. 

att till de gemensamma reglerna och riktlinjerna i reglementet för 
s taHanstorps kommuns styrelser och nämnder fr.o.m. den l juli 2014 

Justerandes signatur 

a1 
Utdragsbestyrkande 



STA FFANSTOR PS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 25(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

tillföra en ny bestämmelse av lydelse "Efter kommunstyrelsens 

Forts. § 88 

godkännande äger nämnd rätt att besluta om viss verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde ska bedrivas som resultatenhet eller om 
verksamhet som bedrivs i resultatenhetsform ej längre ska bedrivas i 
sådan form." 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 102 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-07 

Justerandes signatur 

m 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 26(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§89 Ny taxa enligt miljöbalken 2015 
2014-KS-212 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta ny taxa enligt miljöbalken (SFS 1998:808) i enlighet med förslag 
från miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-1 6, § 33 samt att taxan 
träder i kraft 2015-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 27 kap l § miljöbalken få r kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter när det gäller kommunala kostnader för prövning 
och till syn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. 
Förändringar i lagstiftningen, bl.a. ändring av förordningen (1998:899) av 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och införandet av 
miljöprövningsförordningen (201 3:251), kräver översyn av taxan enligt 
miljöbalken. Nuvarande taxa enligt miljöbalken antogs av 
kommunfullmäktige 2011 -06-13, § 71/11. I förslaget till ny taxa föreslås 
förändringar för att harmonisera taxan med förändrad lagstiftning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny taxa enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808), i enlighet med förslag från miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16, § 33 samt att taxan träder i kraft 
2015-01-01. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 104, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08 
Förslag till taxa enligt miljöbalken 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 33, 2014 

Ordförandens signatur ~erandes signatur Ut d r ags bestyrkande 

(J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 27(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§90 Yttrande över regional handlingsplan för klimatanpassning 

i Skåne 
2014-KS-42 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som yttrande avge följande synpunkter: 
I dokumentet anges att staHanstorps kommun inte arbetar med en VA
plan, denna uppgift ska korrigeras till att arbete med V A-plan pågår. 
staHanstorps kommun delar Länsstyrelsens uppfattning om vikten av att 
ansvarsfrågan för anpassningsåtgärder fastläggs samt vill också särskilt 
peka på behovet av att finansieringen för sådana åtgärder utreds och att 
Länsstyrelsen tar ett särskilt initiativ och ansvar vad gäller 
mellankommunala frågor samt att s tatfanstorps kommun instämmer i de t 
yttrande som upprättats av Sydvatten, 2014-04-28. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen ska på uppdrag av regeringen ta fram regionala 
handlingsplaner för klimatanpassningsarbetet Länsstyrelsen i Skåne har 
översänt handlingsplanen till statfanstorps kommun för y ttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att som yttrande avge följande synpunkter: 
I dokumentet anges att staHanstorps kommun inte arbetar med en VA
plan, denna uppgift ska korrigeras till att arbete med V A-plan pågår. 
staHanstorps kommun delar Länsstyrelsens uppfattning om vikten av att 
ansvarsfrågan för anpassningsåtgärder fastläggs samt vill också särskilt 
peka på behovet av att finansieringen för sådana åtgärder utreds och att 
Länsstyrelsen tar ett särskilt initiativ och ansvar vad gäller 
mellankommunala frågor samt att statfanstorps kommun instämmer i de t 
yttrande som upprättats av Sydvatten, 2014-04-28. 

Beslutsgång 

Ordföranden kons taterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Ju~randes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 90 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 105, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08 
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Skåne 
sydvattens yttrande 

28(42) 

DATUM: 2014-06-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 29(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§91 Föravtal för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen 
2014-KS-233 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föravtal för exploatering av Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen. 

Ärendebeskrivning 

Fastigheten Hjärup 8:230 är idag planlagd för allmänt ändamål. Denna 
fastighet är utpekad i Översiktsplan som lämplig för för tätning av 
bostadsbebyggelse. Överenskommelse har nåtts med Darlin Fastigheter 
AB om exploatering av denna fastighet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna föravtal för exploatering av Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 107, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 
Föravtal med Darlin Fastigheter AB 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~s aJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 30(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§92 Markanvisningsavtal för del av Hjärup 18:2, Attevägen 
2014-KS-232 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande Optionsavtal med Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB samt 

att godkänna föreliggande Optionsavtal med JM AB och Skanska Mark 
och Exploatering Nya Hem AB. 

Ärendebeskrivning 

Optionsavtalen reglerar bestämmelser om framtida förvärv av delar av 
bostadsutbyggnadsprojektet Åttevägen. Villkor för framtida förvärv 
presenteras i markanvisningsavtal som bilaga i optionsavtale t. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt godkänna föreliggande Optionsavtal med Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB samt, a tt godkänna föreliggande Optionsavtal 
med JM AB och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 108, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-28, 
Förslag till optionsavtal med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem 
AB samt optionsavtal med JM AB och Skanska Mark och Exploatering 
NyaHem AB 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

aj 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 31(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§93 Exploateringsavtal för Almlunda förskola, Kyrkheddinge 

8:37 m.fl. 
2014-KS-237 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till exploateringsavtal med Staffanstorps 
kommunfastigheter AB rörande Almlund a förskola, K yrkheddinge 8:37 
m.fl. fastigheter. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har ansökt om planläggning för 
Kyrkheddinge 8:37 m .fl. Fastigheten är idag obebyggd . Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB har framfört önskemål om ny detaljplan för 
Kyrkheddinge 8:37 m.fl. för att möjliggöra nybyggnation av ny förskola . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna utarbetat förslag till exploateringsavtal med 
Staffanstorps kommunfastigheter AB rörande Almlunda förskola, 
Kyrkheddinge 8:37 m.fl. fastigheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 109, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-21 
Exploateringsavtal 

Ordförandens signatur J~erandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

32(42) 

DATUM: 2014-06-02 

§94 Tillägg till föravtal med Sveaskog Förvaltnings AB, Hjärup 

NO 

Ordförandens signatur 

c s 

2013-KS-55 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tilläggsavtal till föravtal för Hjärup Nordost. 

Ärendebeskrivning 

Våren 2013 undertecknades ett föravtal mellan kommunen och Sveaskog 
Förvaltnings AB om exploatering av Hjärup Nordost. Detta tillägg 
förtydligar delar av föravtalet samt ger riktlinjer för kommunens förvärv 
av skoltomt samt mark för flerbostadshus inom området. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna tilläggsavtal till föravtal för Hjärup Nordost. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 110, 2014 
Tjänsteskrivelse da te rad 2014-05-13 
Förslag till tillägg till föravtal med Sveaskog Förvaltnings AB. 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 33(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§95 Besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor 
2013-KS-80 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
~änsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras 
som en Fairtrade City. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor 
väckt av Agneta Nilsson (S). 

Kommunfullmäktige beslutade vid si tt sammanträde den 21 oktober 2013, 
§ 121 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se över 
kalkylen för införande av Fairtrade för kaffe och bananer med angivande 
av källpriserna, tydliggöra skillnaden mellan Fairtrade och ekologiskt 
producerat och tydliggöra om det finns någon intäktssida för kommunen 
att man är en Fairtrade City samt redovisa hur fördelningen ser ut mellan 
odlaren och distributören. 

Ärendet har i ~änsteskrivelse, daterad 2014-05-09, kompletterats enligt 
kommunfullmäktiges lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Nino V idovie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige beslu ta att avslå motionen med hänvisning till det 
som redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09 samt att för 
närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en 
Fairtrade City. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige beslu ta att bifalla motionen. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna meddelar att de inte deltar i 
beslutet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

aJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 34(42) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 95 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och firmer att 

kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med N ino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition . 

Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster, 4 nej-röster 
samt l avstår beslutat i enlighet med N ino Vidovics (M) yrkande. 

o d' . l d "t r man e e amo er T"' t .. d "tt Janstgoran e ersa are J a N . A t • eJ vs ar 

Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) Margareta Pauli (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) 

Totalt 8 4 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 

skriftligt till förmån för ege t yrkande, se bilaga l . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

x 
l 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 95 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 95, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 
Kommunfullmäktiges beslut§ 121, 2013 
Motion 

35(42) 

DATUM: 201 4-06-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

((1 



Reservation motion gällande 
Rättvistmärkta varor-Fairtrade 

Hittills har 62 kommuner i Sverige erhållit Faitrade diplomeringen (59 i höstas): Malmö, 
Munkfors, Lund, Örebro, Norrköping, Karlstad, Ronneby, Vänersborg, Alingsås, Gnosjö, Borås, Växjö, 

Kalmar, Haparanda, Ludvika, Strömstad, Avesta, Hallsberg, Linköping, Jönköping, Nässjö, Trolll1ättan, Piteå, 

Södertälje, Kumla, Lerum, Forshaga, Sigtuna, Botkyrka, Ängelholm, Söderköping, Hammarö, Mark, 

Uddevalla, Härryda, Boxholm, Landskrona, Gotland, Tranås, Västerås, Emmaboda, Kil, Eda, Askersund, 

Säffle, Göteborg, Luleå, Eskilstuna, Kristinehamn, Fagersta, Töreboda, Östersund, Härnösand, Öckerö, 

Sundbyberg, Ljungby, Helsingborg, Lomma och Umeå. 

När vi som konsumenter väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar vi till att odlare och anställda får förbättrade 
ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. 

Detta, tillsanm1ans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att 

leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla 

lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i 

jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om 
att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt 

miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskrin1inering motverkas. Idag fmns det ett brett utbud av 

Fairtrade-märkta produkter i de flesta svenska butiker, men också på cafeer, hotell och andra ställen där det 

serveras mat och dt')'Ck. 

När det gäller priserna som anges i utredningen så vill vi påtala att priserna för Fairtrade-bananer och 
Fairtrade-kaffe ligger lägre när kommunen lägger in det som tilläggsanbud. Det är till syvende och sist en 
förhandlingsfråga. Det går även att förhandla ett bättre pris när det gäller kaffe i kaffeautomater. I Malmö 
kommuns anbud ligger kaffet på 85-90 kr per kilo (Servera) och bananerna kostar ca 18-19 kr per kg (RCD i 
Lomma) vilket ger en annan kalkyl. Vår bedömning är att Fairtrade kostar oss totalt cirka 300 tkr mer per år. 

Vi har en livsmedelsupphandling tillsammans med 5 Yes och skulle också kunna ha en gemensam 
uppföljningsfunktion. Lomma, Lund och Malmö är redan Fairtrade Cities och där skulle vi även kunna 
samverka i en styrgrupp och därmed minimera ev. kostnader. 

Vi anser att Staffanstorps kommun kan bidra, liksom de övriga 62 andra kommuner, till en bättre 

värld. Samtidigt bidrar kommunen till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. 

Socialdemokraterna har därför lagt en motion innebärande att kommunen vid upphandling av 
livsmedel ska kräva rättvisemärkta varor där sådana finns och att krav på rättvisemärkta livsmedel 
ska skrivas in i anbudshandlingarna. 

Vi reserverar oss till förmån för vår motion 

Staffanstorp den 2 juni 2014 

För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 36(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§96 Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges 

ekokommuner 
2013-KS-97 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

att för närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella föreningen 
"Sveriges Eko kommuner". 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om medlemskap i Sveriges 
ekokommuner väckt av Magnus Lunderquist (KD). 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2013 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta reda på vad det 
skulle innebära för Staffanstorps kommun att vara med i Sveriges 
Ekokommuner och vad det har inneburit för tex Helsingborg Stad och att 
ta reda på vad de kommuner som är med fått för vinst genom nätverket 
samt att ta reda på vad de fyra hållbarhetsprinciperna verkligen innebär. 

Ärendet har i tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-09, kompletterats enligt 
kommunfullmäktiges lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det 
som redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09 samt att för 
närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella fö reningen 
"Sveriges Ekokommuner". 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 37(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts. § 96 

Bertil Perssons (M) yrkande. 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Kommunstyrelsen 38(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§97 Besvarande av medborgarförslag om ekologiska och 

rättvisemärkta produkter 
2013-KS-337 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till det som redovisats i 
~änsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har inkommit om ekologiska och rättvisemärkta 
produkter. Förslagsställaren föreslår att Staffanstorps kommun ser över 
sina upphandlingar och tar ett viktigt steg för att bidra till miljön och en 
rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och allt som går 
rättvisemärkt 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2014 
§ 23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Kommundirektören har yttrat sig över medborgarförslaget i 
~änsteskrivelse daterad 2014-05-09. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
medborgarförslaget med hänvisning till det som redovisats i 
~änsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

Pierre Sjöström (S) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla 
medborgaförslaget 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna meddelar att de avstår från att 
delta i beslutet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

( _) 

Kommunstyrelsen 39(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

Forts.§ 97 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande rösta r nej. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster, 4 nej-röster 
samt 1 avstår beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

o d . . l d r mane e amoter T .. d . Janstgoran e ersa are J a N . A eJ 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) Margareta Pauli (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino V idovie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) 
Totalt 8 4 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 113, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 
Kommunfullmäktiges beslut § 23, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

v star 

x 
1 



Reservation medborgarförslag om 
ekologiska och rättvisemärkta produkter 

Vi delar helt medborgarförslagets ambitioner att Staffanstorps kommun ska övergå till att 
köpa mer ekologiska och rättvisemärkta produkter. Samtidigt vill vi peka på att detta är en 
process som tar tid att genomföra. Vi kommer inte från år 1 till år 2 att uppnå 50% ekologiskt eller 
rättvisemärkt utan utifrån erfarenheter från andra kommuner så kan processen pågå i ett antal år innan man är 
uppe i 50 %. Kostnadsökningen som redovisas förutsätter att man från år 1 till år 2 uppnår målet. Ett mer 
rimligt mål är det under en mandatperiod (fyra år) ska vi uppnå 50 % ekokologiska produkter. 

Hittills har 62 kommuner i Sverige erhållit Faitrade diplomeringen (59 i höstas): Malmö, Munkfors, Lund, 
Örebro, Norrköping, Karlstad, Ronneby, Vänersborg, Alingsås, G nosjö, Borås, Växjö, Kalmar, Haparanda, 
Ludvika, Strömstad, Avesta, Hallsbere;, Linköping, Jönköping, Nässjö, Trollhättan, Piteå, Södertälje, Kumla, 
Letum, Forshaga, Sigtuna, Botkyrka, Angelholm, Söderköping, Hammarö, Mark, Uddevalla, Härryda, 
Boxholm, Landskrona, Gotland, Tranås, Västerås, Emmaboda, Kil, Eda, Askersund, Säffle, Göteborg, Luleå, 
Eskilstuna, Kristinehamn, Fagersta, Töreboda, Östersund, Härnösand, Öckerö, Sundbyberg, Ljungby, 
Helsingborg, Lomma och Umeå. 

När vi som konsumenter väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar vi till att odlare och anställda får förbättrade 
ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. 
Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att 
leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. D en används till att utveckla 
lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i 
jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om 
att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt 
miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. 

När det gäller priserna som anges i utredningen så vill vi påtala att priserna för Fairtrade-bananer och 
Fairtrade-kaffe ligger lägre när kommunen lägger in det som tilläggsanbud. Det är till syvende och sist en 
förhandlingsfråga. Det går även att förhandla ett bättre pris när det gäller kaffe i kaffeautomater. I Malmö 
kommuns anbud ligger kaffet på 85-90 kr per kilo (Servera) och bananerna kostar ca 18-19 kr per kg (R.CD i 
Lomma) vilket ger en annan kalkyl. Vår bedömning är att Fairtrade kostar oss totalt cirka 300 tlu· mer per år. 

Vi har en livsmedelsupphandling tillsammans med 5 Yes och skulle också kunna ha en gemensam 
uppföljnings funktion. Lomma, Lund och Malmö är redan Fairtrade Cities och där skulle vi även kunna 
samverka i en styrgrupp och därmed minimera ev. kostnader. 

Vi anser att Staffanstorps kommun kan bidra, liksom de övriga 62 andra kommuner, till en bättre 
värld. Samtidigt bidrar kommunen till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. 

Socialdemokraterna har därför dels lagt en motion innebärande att kommunen vid upphandling av 
livsmedel ska kräva rättvisemärkta varor där sådana finns och att krav på rättvisemärkta livsmedel 
ska skrivas in i anbudshandlingarna (2013-04-08 bilaga 1) dels lagt en motion om en måltidspolicy 
(2012-10-29 bilaga 2) 

Vi reserverar oss till förmån för medborgarförslaget 

Staffanstorp den 2 juni 2014 

För Socialdemokraterna 

!1ts) 



STAFFANSTORPS KOMMUN 

2013 -04- o 8 

Diarlenr 

Motion om att statfanstorps kommun ska satsa på inköp av 
rättvisemärkta (fairtrade-) varor 

Allt fler kommuner tar beslut om att genom inköp och upphandling av fairtradevaror 
bidra till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Lund och Malmö 
har länge varit fairtradestäder. Nu senast har Lomma tagit ett beslut att bli en 
fairtradestad under 2013. Vi socialdemokrater vill att även statfanstorp ska ta ett 
första steg mot att bli en fairtradestad. 

Vad är då Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning och en garanti för 
att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier, som skapar förutsättningar 
för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. Genom inköp av Fairtrade-märkta produkter bidrar vi till att odlare och 
anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för högre löner och ett 
minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga 
handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. 
Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Denna används till 
att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder 
och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Bestutet för hur premien ska 
användas tas gemensamt av odlarna. 
Fairtrade handtar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar 
också demokrati, organisationsrätt samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och 
diskriminering motverkas. 

Det är fullt möjligt för kommuner att genom upphandling ställa krav på rättvisemärkta 
varor både i egen upphandling och när verksamheterna ska konkurrensutsättas. 
Detta har fastställts i en dom i E U-domstolen i maj 2012 (mål C-368/1 0). 

Socialdemokraterna yrkar därför på 

att kommunen vid upphandling av livsmedel ska kräva rättvisemärkta varor där 
sådana finns och 

att krav på rättvisemärkta livsmedel ska skrivas in i anbudshandlingarna. 

Socialdemokraterna i statfanstorp 

~)-~ .Al~ 11A 

Agneta Nilsson 



2012-10-29 

Motion måltidspolicyn 

För att nå framsteg för en hållbar utveckling krävs ett brett 
engagemang av många olika aktörer: nationella och lokala 
beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, ungdomar och 
det civila samhällets organisationer. Staffanstorps kommun kan 
också dra sitt strå till stacken när det gäller krav på livsmedel som upphandlas till våra förskolor, 
skolor men också i omsorgen. 

Staffanstorps kommun kan ställas både miljö- och etiska krav för måltider som våra barn, elever, 
äldre ska äta. För oss är också närproducerade livsmedel en självklarhet (åuninstone ska vi sträva 
efter detta). Staffanstorps kommun borde också ta ett beslut att följa livsmedelsverkets 
rekonunendationer och riktlinjer. Bland rekommendationerna kan vi finna 
näri.ngsrckonunendationer för barn och elever, rekonunendationer för fett, kolllydrater och 
protein, m.m. 

Vi anser att krav och förväntningar på offentliga mältider ska vara höga. Maten som serveras skall 
vara god och tilltalande och locka såväl barn som elever att äta och må bra. Livsmedlen skall vara 
näringsrika, innehållsdeklarerade, spårbara och sälu-a ur hygiensynpunkt Dessutom skall 
råvarorna helst vara svenska, GMO-fria, närproducerade, etiskt och miljövänligt producerade. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige utarbetar en 
måltidspolicy där Staffantorps kommun stäUer bl.a fOljande krav: 

• För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt ocb etiJkt* p1Vdlm:r(ldc, i11te bidrar till u/rmJJ11i11g atJ mter och som 
präglas av en god r!Jio!Jållllillg. *Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet 
med ILO:s årta gtundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

• Längsiktigt är målsätuungen att öka andelen lokalt producerade livsmedel från mindre 
och medelstora företag. 

• Strävan är att tillagtUng av maten sker så nära gästen som möjligt. 

• Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utf.irdade av 
Livsmedelsverket. 

STAFFANSTORPS KOMMUN 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-02 

§98 Redovisning av meddelanden 
2014-KS-257 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Skrivelse från socialdemokraterna i Genarp om Esarpsvägen. 
Dnr 2014-KS-213 

b) Utbetalning av ersättning vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. Dnr 2014-KS-240 

c) Tillägg till avtal om medfinansiering av järnvägsutredning och 
förstudie på Simrishamnsbanan . Dnr 2010-KS-27 

d) Tillåtlighetsprövning av utbyggnad av södra stambanan 
Flackarp-Arlöv. 
D nr 2014-KS 205 

e) Förvaltningsrättens beslut om avvisande av överklagande 
gällande kommunstyrelsens beslut § 59/14 - medborgarförslag 
om detaljplan för Tågvägen. Dm 2014-KS-118 

f) Revisorernas granskning av gemensam löneservicenämnd 2013. 
Dnr 2014-KS-241 

g) Köpekontrakt gä llande försäljning av industrimark, del av 
Brågarp 6:1. Dnr 2011-KS-236 

h) Avtal om konsumentvägledningsverksamhet Dnr 2014-KS-1 

i) Jordbruksarrendeavtal och servitutsavtal för del av 
Kyrkheddinge 3:21. Dnr 2014-KS-242 

j) Länsstyrelsens beslut angående arkeologisk förundersökning 
inom fastigheten Sunnanå 7:6, fornlämning nr 92 i Burlövs socken 
och Mölleberga 3:5, fornlämning nr 16 i Mölleberga socken. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Dnr 2014-KS-265. 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTOR I'S 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§99 Redovisning av delegationsbeslut 
2014-KS-256 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens delega tionsbeslut: 

42(42) 

DATUM: 2014-06-02 

a) Delegationsbeslut enlig t punkt 14a avseende omallokering i den 
långfristiga portföljen. Dn r 2014-KS-191 

Övriga delega tionsbeslut: 
b) Yttrande i hemvärnsärende. Dnr 2014-KS-219 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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