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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 
STAFFANSTORPS 

KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Samman trädesda tum: 

Kommunstyrelsen 
2014-10-27 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

( S 

Klockan 18.00 - 18.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 131- § 148 

2014-11-04 
2014-11-25 
Rådhuset 

Daniella lvkovic l Bianca Mogren 

Justerandes s ignatu r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Innehållsförteckning 

§131 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2014-01-01- 2014-09-30 ...... .4 
§132 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2014-01-01- 201 4-09-30 

....... .. ..... ... .......... ... ........ .... ... ..... .... .......... ....... ..... ... .. .... .......... .............. ..... ......... ..... . 5 
§133 Förslag till finansierings- och hyressättningsmodell samt borgensavgift .... 6 
§134 Förslag till budget 2015 för Staffanstorps kommun inklusive flerårsplan 

2016 - 2017 ..... ........... .... ... ..... ... .............. ............. .... ... ........ ... ... ... ......... ........... .. ... ... 9 
§135 Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2014 ... .. 14 
§136 Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för år 2014 .. ..... .. 15 
§137 Ny skola och idrottshall i Hjärup ................... .. ... ....... .. .... ....... .................. ... .... 16 
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färskoleplats .... ..... .... .. ....... .. ........... ...... ...... ......... ......... ............... ... .......... .. ... ..... . 17 
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skolbarnomsorgsplats ...... .. ..... .... ..... ..... ............... .. .... .......... .. ... .............. ... ...... .. 19 
§140 Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning ... ......... .. ............ ... ... ... ... 21 
§141 Exploateringsavtal för del av Flackarp 2:9, Omformarstationen .... ........ .. ... 22 
§142 Exploateringsavtal för Äppelhagen, Hjärup 9:8 och 21:38 m.fl. ....... .... ....... 23 
§143 Markanvisnings-/Optionsavtal för del av Hjärup 18:2, Åttevägen ... .......... 24 
§144 Samarbetsavtal för vattenvårdsarbete i Höje å 2015-2021 ..... ....... .... .... .. .... .. 25 
§145 Besvarande av motion om så kallade "Vita Jobb" vid offentlig upphandling 

... ........ ....... ............... ....... .. ...... .. ......... ....... .. .. ....... .. ......... ... ... .... ................. ........... . 27 
§146 Sammanträdesdagar för år 2015 för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige .... ......... ........ ....... .. ...... ..... ............ ...... .... ..... ... ....... ............ . 29 

§147 Redovisning av delegationsbeslut ...... ......... ... ......... ..... ............. .. .. .. ... .............. 30 
§148 Redovisning av meddelanden ... ......... .. ...... ............. .. .... ............... .. .. .... ...... ..... . 31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(} 
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Kommunstyre lsen 4(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§131 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 

2014-01 -01 - 2014-09-30 
2014-KS-445 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 -
2014-09-30 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Ingalill Hellberg förelägger en ekonomisk 
uppföljning för perioden 2014-01-01- 2014-09-30 som uppvisar att 
kommunstyrelsens verksamheter har en prognos om ett överskott på 4 
miljoner kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 
2014-01-01 - 2014-09-30 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 163, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-10-13 
Månadsuppföljning 

)rdförandens signatur J~~andes signatur Utdragsbestyrkande 

C) 
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Kommunstyrelsen 5(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§132 Ekonomisk uppföljning för s tatfanstorps kommun 

2014-01 -01 - 2014-09-30 
2014-KS-397 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01 -
2014-09-30 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Ceci lia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2014-01-01 -2014-09-30 för Staffanstorps kommun med en 
årsprognos som visar på ett resultat på 16 miljoner kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 
2014-01-01 - 2014-09-30 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 

Arbetsutskottets beslut§ 164, 2014 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Månadsup p följning 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

((0 
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Kommunstyrelsen 6(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§133 Förslag till finansierings- och hyressättningsmodell samt 

borgensavgift 
2014-KSm442 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Staffanstorps Kommunfastigheter AB utbetala e tt driftsbidrag om 
5,3 miljoner kronor år 2014 att finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 

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

2) till Staffanstorps kommunfastigheter AB utbetala ett driftsbidrag om 
4,7 miljoner kronor år 2014 att finansieras genom ianspråktagande av 
Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda händelser, 

3) kostnaderna för hyror för verksamhetslokaler för år 2015 räknas upp 
med 15 miljoner kronor att inarbetas i budgeten för år 2015, 

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

5) barn- och utbildningsnämnden 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, 

6) hyresnivån fr.o.m. år 2016 indexeras tilllOO % med KPI, dock alltid 
lägst 2%, 

7) borgensavgiften för befintliga och nya krediter fastställs till 0,235% 
avseende kommunens verksamhetslokaler och till 0,4% avseende 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(j r& 
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KOMMUN 

) rdförandens signatur 

() 

Kommunstyrelsen 7(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts.§ 133 
affärsve rksamhet/ hyresbostäder, 

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

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

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB:s negativa resultat har analyserats 

på detaljnivå. Nuvarande hyressättningsmodell kommer att fortsätta 

generera negativa resultat med betydande påverkan på bolagets och 

bolagskoncernens egna kapital, varför ny finansierings- och 

hyressä ttningsmodell samt förslag till borgensavgift föreslås. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta dels att till 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB utbetala ett d riftsbidrag om 5,3 
miljoner kronor år 2014 att finansieras genom ianspråktagande av 

kommunstyrelsens reserv för oförutsedda händelser, dels besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att: 

1) teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med Staffanstorps 

Kommunfastigheter AB att börja gälla fr. o. m år 2015 och med förs ta 
avtalsavstämning år 2017 och därefter med 3 års intervall, 

2) till Staffanstorps kommunfastigheter AB utbetala ett driftsbid rag om 

4,7 miljoner kronor år 2014 att finansieras genom ianspråktagande av 

Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda händelser, 

3) kosh1aderna för hyror för verksamhetslokaler för år 2015 räknas upp 

med 15 miljoner kronor att inarbetas i budge ten för år 2015, 

4) lokaler med annan hyresgäst än Staffanstorps kommun, finansieras år 

2015 genom ett driftsbidrag på 5 miljoner kronor att inarbetas i budge ten 

för år 2015, 

5) barn- och utbildningsnämnden 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, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 8(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts. § 133 
6) hyresnivån fr.o.m. år 2016 indexeras till100 % med KPI, dock alltid 
lägst 2%, 

7) borgensavgiften för befintliga och nya krediter fastställs till 0,235% 
avseende kommunens verksamhetslokaler och till 0,4% avseende 
affärsverksamhet/ hyresbostäder, 

8) ge kommundirektören i uppdrag att under 2015 utarbeta förslag till 
nytt ägardirektiv att gälla fr.o .m . år 2016. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med den ändringen att punkten 7 ska ges 
följande lydelse: " borgensavgiften för befintliga och nya krediter 
fastställs till 0,0% avseende kommunens verksamhetslokaler och till 0,4% 
avseende affärsverksamhet/ hyresbostäder, bifall till Li liana Lindströms 
(M) förslag. 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 165, 2014 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Förslag till finansierings- och hyressättningsmodell inkl. förslag till 
borgensavgift 2014-10-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(31) 

DATUM: 2014-10-27 

§134 Förslag till budget 2015 för Staffanstorps kommun 

inklusive flerårsplan 2016 - 2017 

Ordförandens signatur 

{ f 

2014-KS-123 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2015 godkänna investeringsbudget per projekt inklusive 
tidplaner och kalkyler enligt föreliggande förslag, under förutsättning av 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med föreliggande förslag till 
investeringsvolym för 2015. 

Kommunstyrelsen beslutar 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 3110 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 -2170 000 kr 
H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 kr 

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

att fastställa 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 VA-verket, 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2016- 2017 i 

enlighet med föreliggande förs lag, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

{5 

Kommunstyrelsen 1 0(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts. § 134 
att fastställa finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enligt 
föreliggande förslag, 

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

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. 

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 resultatutjämningsreserven. 

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 inkl. 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 
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KOMMUN 

Ordförandens signatur 

{j 

Kommunstyrelsen 11(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts.§ 134 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 

besluta dels att för år 2015 godkänna investeringsbudget per projekt 
inklusive tidplaner och kalkyler enligt föreliggande förslag, under 
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

föreliggande förslag till investeringsvolym för 2015, dels föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att för år 2015 fastställa ska ttesatsen 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 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 resultat för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till l 550 000 kronor, 

att fastställa 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 VA-verket, 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2016- 2017 i 

enlighet med föreliggande förslag, 

att fastställa finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enlig t 

föreliggande förslag, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tr.\ 
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KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(j 

Kommunstyrelsen 12(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-10-27 

Forts. § 134 

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

alt bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 beslu ta 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. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att med följande beviljande av kommunbidrag för 
drift av verksamheter fastställa skattefinansieringen av driftbudgeten för 
Staffanstorps kommun för år 2015 enligt det socialdemokratiska förslaget 
enligt bilaga l samt att fastställa Staffanstorps kommuns 
investeringsvolym år 2015 till 65 miljoner kronor i enlighet med det 
socialdemokratiska budgetalternativet varav 4 miljoner kronor avser 
kommunstyrelsens verksamhetsområde, 38 miljoner kronor avser 
tekniska nämnders verksamhetsområde och 23 miljoner kronor avser 
verksamheten inom balansenheten VA-verket. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 4 nej
röster beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 13(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts. § 134 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
' ' ' 

Chr is tian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (M) l x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidavie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) Margareta Pauli (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 166, 2014 
Ekonomichefens ijänsteskrivelse 2014-10-15 
Förslag till budget för år 2015 för Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS KOMMUN ÅR 2015 

(reviderat oktober 2014) 
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2014-10-27 

Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för Staffanstorps 
kommun år 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 
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. 

Socialdemokrate rnas Budget 2015 (vers o ktober 2014) Sida 2 



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 (K PI) 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 1 O mkr till 4,5 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 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 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 -550 2.560 

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) -1 o 1.590 

Tekniska nämnden o -1.550 

(avgiftsfinansierad verksamhet) 

Totalt +4.800 1.027.760 

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

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto +5 
Arets resultat +5 
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Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens 
förslag 

Tekniska nämnden, gatubeläggning 

l nvesteringsbudgeten tota l t 

2 000 tkr 

2 000 tkr 

Finansiering 
Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet. 

Realisering av övervärdet i placeringsportföljen motsvarande 19,5 
miljoner 

Övrigt 
Vi socialdemokrater i Staffanstorps 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. 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 
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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 

• att ge nämnden i uppdrag att öka andelen ekologiska, 
närproducerade men också Fairtrade märkta varor i Staffanstorps 
skolor 
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• 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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Reservation Staffanstorps Budget 
2015 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för 
följande yrkande: 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att med följande beviljande av 
kommunbidrag för drift av verksamheter fastställa skattefinansieringen 
av driftbudgeten för Staffanstorps kommun för år 2015 enligt nedan: 

Nämnd/verksamhet s -förslag till 

kommunbidrag, tkr 

Politisk verksamhet 2.560 

Kommunstyrelsen 118.790 

Barn- och utbildningsnämnden 591.170 

Socialnämnden 229.300 

Tekniska nämnden 46.480 

Kultur- och fritidsnämnden 41.61 o 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2.180 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1.590 

Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet) -1.550 

Totalt 1.027.760 

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

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto +5 
Arets resultat +5 



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

• att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2015 
till 65.000.000 kronor i enlighet med det socialdemokratiska 
budgetalternativet varav 4 miljoner kronor avser 
kommunstyrelsens verksamhetsområde, 38 miljoner kronor avser 
tekniska nämndens verksamhetsområde och 23 miljoner kronor 
avser verksamheten inom balansenhet VA-verket 

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

Staffanstorp den 27 oktober 2014 

För Socialdemokraterna 
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SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR 

STAFFANSTORPS KOMMUN ÅR 2015 

(reviderat oktober 2014) 

Socialdemokraternas Budget 2015 (vers oktober 2014) Sida 1 



cS 

2014-10-27 

Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för Staffanstorps 
kommun år 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 
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. 
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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 0,1% 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 ti/14,5 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 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 hyresmodellen. Nämnde rna 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 a lternativa 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 -550 2.560 

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) -1 o 1.590 

Tekniska nämnden o -1.550 

(avgiftsfinansierad verksamhet) 

Totalt +4.800 1.027.760 

Resultatbudget (mnkr) Budget 2015 
Verksamhetens nettokostnader (inkl pens. o -1.037,7 
KS förfogande 4,5 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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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 
Vi socialdemokrater i Staffanstorps 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. 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 
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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 

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

Kommunstyrelsen 14(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§135 Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan 

för år 2014 
2013-KS-276 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det 
finns en god intern kontroll . Kommunstyrelsen beslutade den 11 
november 2013, § 111 om en kommunövergripande intern kontrollplan 
för år 2014. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 167, 2014 
Ekonomichefens ~änsteskrivelse 2014-10-02 
Rapport, uppföljning av intern kontrollplan för år 2014, 2014-10-02 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
I<OMMU N 

Kommunstyrelsen 15(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§136 Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 

år 2014 
2013-KS-258 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande uppföljning av intern kontrollp lan för 
kommunstyrelsen avseende år 2014, med åtgärdsförslag samt 

att ge samtliga nämnder i uppdrag att besluta om 
dokumenthanteringsplaner inkluderande hanteringsanvisningar samt 
beslut om gallring. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser uppföljning av kommunstyrelsens intern kontrollplan för 
år 2014. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna föreliggande uppföljning av intern kontrollplan för 
kommunstyrelsen avseende 2014, med åtgärdsförslag samt att ge samtliga 
nämnder i uppdrag att besluta om dokumenthanteringsplaner 
inkluderande hanteringsanvisningar samt beslut om gallring. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 168, 2014 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-15 

Rapport, uppföljning av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2014, 

2014-10-02 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§137 Ny skola och idrottshall i Hjärup 
2014-KS-92 

Kommunstyrelsen beslutar 

16(31) 

DATUM: 201 4-10-27 

att godkänna redovisade underlag för byggnation av ny skola i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den17 mars 2014 att 
en F-6 skola samt en id rottshall ska byggas i Hjärup. Skolan ska ha 
möjlighet till utbyggnad med en 7-9 del. 

Planeringen för byggnationen har fortskridit enligt upprättad tid plan . Det 
föreligger nu principiella ritningar för byggnaden . Dessa visar volym och 
disposition av utrymmen i skolan. Byggnaden har utformats för att kunna 
användas även för fritidsverksamhet för unga, idrottsevenemang, 
föreningsevenemang och för uthyrning till allmänheten. Ritningarna 
kommer att utgöra underlag för upphandling enligt den modell som 
föreskrivits i upphandlingsunderlag antage t av kommunstyrelsen den 17 
mars 2014. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisade underlag för byggnation av ny skola i 
Hjärup. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 162, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Ritningar ny skola och idrottshall i Hjärup 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 17(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-10-27 

§138 Förslag till ändring av beslut angående nya regler om 

uppsägning av färskoleplats 
2014-KS-430 

~{ommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i Förskoleverksamheten i Staffa nstorps kommun (Förfatb1ing 4.1.1), under 
rubriken "Uppsägning" upphäva befintlig lydelse och ersätta denna med 
följande lydelse i sin helhet: 

Uppsägning av färskoleplats ska göras i Staffanstorps kommuns 
webb~änst och även skriftligen av vårdnadshavare till förskalechefen för 
den enhet som barnet är inskrive t vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förska leplats a tt 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 förska leplats 
att gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att i Förskoleverksamheten i Staffanstorps 
kommun (Förfatbling 4.1.1), under rubriken "Uppsägning" upphäva 
befintlig lydelse och ersätta denna med följande lydelse i sin helhet: 

Uppsägning av fä rskoleplats ska göras i Staffanstorps kommuns 
webb~änst och även skriftligen av vårdnadshavare till förskalechefen för 
den enhet som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om färskoleplats 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 förskaleplats 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 18(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts.§ 138 
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 kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 170, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 64, 2014 och skrivelse 2014-09-16 
Kommunfullmäktiges beslut§ 97, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
ICOMMUN 

Kommunstyre lsen 19(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§139 Förslag till ändring av regler för debitering vid uppsägning 

av skolbarnomsorgsplats 
2014-KS~431 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fr.om. den l januari 2015 i skolbarnomsorgsverksamheten i Staffanstorps 
kommun (Författning 4.1.2), under rubriken "Uppsägning" upphäva 
befintlig lydelse och ersätta 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 
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 dagen i en månad upphör avtalet om 
skolbarnomsorg att gälla den sista dagen i den månad som infaller två 
månader senare. 

Ärendebeskrivning 

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

I likhet med, det av kommunfullmäktige fattade beslutet den 16 juni § 97, 
anses det vara lämpligt att reglerna i s tort om avgiftsuttag är likadana 
varför samma regelverk föreslås gälla för både uppsägning och 
avgiftsuttag av förskoleplats och skolbarnomsorgsplats. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fr.om. den 1 januari 2015 i 
skolbarnomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun (Författning 4.1.2), 
under rubriken "Uppsägning" upphäva befintlig lydelse och ersätta 
denna med följande lydelse: 

Uppsägning av skolbarnomsorgsplats ska göras i Staffanstorps kommuns 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 20(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts. § 139 
webbtjänst och även skriftligen av vårdnadshavare till rektorn för den 
skola som barnet är inskrivet 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 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 kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 169, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 65, 2014 och skrivelse 2014-09-16 
Kommunfullmäktiges beslut § 97, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 21(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 0-27 

§140 Skötsel och underhåll av konstnärlig utsmyckning 
2014-KS-315 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som. svar på fråga från tekniska nämnden konstatera att konstnärlig 
utsmyckning i offentlig miljö (även sådan på annans mark) ska anses 
tillhöra kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och därmed ingår i 
nämndens budget. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har genom sitt beslut den 17 juni 2014, § 35, lämnat 
frågan om vem som ska finansiera underhåll av konstverk enligt en 
upprättad besiktningslista. 

Kultur- och fritidsnämnden har genom si tt konstråd rådighet över val av 
konstverk och placering av detsamma i offentlig miljö. Därmed faller 
även skötsel och underhåll inom nämndens ansvarsområde och budget. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att som svar på fråga från 
tekniska nämnden konstatera att konstnärlig u tsmyckning i offentlig miljö 
(även sådan på annans mark) ska anses tillhöra kul tur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde och därmed ingår i nämndens budget. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 172, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Tekniska nämndens beslu t§ 35, 2014 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur l Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
I(OMMUN 

Kommunstyrelsen 22(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 0-27 

§141 Exploateringsavtal för del av Flackarp 2:9, 

Omformarstationen 
2014-KS-427 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande Exploateringsavtal beträffande del av 
Staffanstorp Flackarp 2:9, omformarstation. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtalet reglerar genomförande av detaljplanen för Flackarp 
2:9, omformarstationen. Detaljplanen föreslår placering och utformning 
av ny omformarstation vilken styr elförsörjningen för stambanan. 
Trafikverket är motpart i avtalet och kommer att vara ägare till 
omformarstationen när denna är uppförd. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna föreliggande 
Exploateringsavtal beträffande del av Staffanstorp Flackarp 2:9, 
omformarstation. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 173, 2014 
s tadsbyggnadschefens tj änsteskrivelse 2014-10-14 
Exploateringsavtal 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 23(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-10-27 

§142 Exploateringsavtal för Äppelhagen, Hjärup 9:8 och 21:38 

m .fl. 
2013-KSu279 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna två stycken Exploateringsavtal avseende Äppelhagen, 
Hjärup 9:8 och Hjärup 21:38 m.fl. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtalen reglerar kostnader och åtaganden under 
genomförandet av detaljplanen. Det ena avtalet avser markägaren till 
Hjärup 21:38, Äppelhagen2012 AB org nr: 556895-4910 och det andra 
avtalet avser markägare till Hjärup 9:8, Staffanstorps Kommunfastigheter 
AB org nr: 556671-7491. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna två stycken Exploateringsavtal avseende 
Äppelhagen, Hjärup 9:8 och Hjärup 21:38 m.fl. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 174, 2014 
Exploateringsavtal med Äppelhagen2012 AB org nr: 556895-4910 
Exploateringsavtal med Staffanstorps Kommunfastigheter AB org nr: 
556671-7491 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 24(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§143 Markanvisnings-/Optionsavtal för del av Hjärup 18:2, 

Attevägen 
2014-KS-232 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till Optionsavtal med Stigborg Förvaltning AB, org 
nr: 556657-5170. 

Ärendebeskrivning 

Optionsavtalet reglerar bestämmelser om framtida förvärv av delar av 
bostadsutbyggnadsprojektet Åttevägen. Villkor för framtida förvärv 
presenteras i Markanvisningsavtal som bilaga i Optionsavtalet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna förslag till 
Optionsavtal med Stigborg Förvaltning AB, org nr: 556657-5170. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

Ersättaren Björn Stigborg (S) lämnar sammanträdet under 
handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 175, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-10-13 
Optionsavtal med Stigborg Förvaltning AB, org.nr: 556657-5170 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 25(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§144 Samarbetsavtal för vattenvårdsarbete i Höje å 2015-2021 
2014-KS-360 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna åtgärdsprogram för Höje å 2015-2021, 

att underteckna samarbetsavtal avseende Höje å åtgärdsprogram 2015-
2021, 

att uppdra åt Höje å vattenråd att driva åtgärdsprogramet för perioden, 

att kostnaderna för vattenvårdsarbetet så som tidigare ska finansieras 
inom ramen för tekniska nämndens driftsbudget. 

Ärendebeskrivning 

Höje å vattenråd har översänt förslag till nytt samarbetsavtal och 
åtgärdsprogram för Höje å, perioden 2015-2021. 

Höjeåprojektet har pågå tt i olika etapper sedan 1992. Det är ett långsiktigt, 
systematiskt vattenvårdsarbete som sker över kommungränserna. l 
samarbetet ingår kommunerna Lund, Staffanstorp, Lomma och Svedala. 
Syftet med arbetet är att vidta flödesdämpande åtgärder som möjliggör en 
god hantering av dagvatten vid höga flöden. Arbetet sker utifrån att 
uppnå en god ekologisk status enligt Vattendirektivet i va ttendragen 
inom avrinningsområdet och i Lommabuk ten. Det har också ägnats stor 
vikt vid att skapa och utveckla natur och rekreationsvärden i 
avrinningsområdet Förutom de medel som kommunerna betalar till 
vattenrådet tillskjuts lika stora, och ibland större, statliga medel. Dessa 
statliga medel bygger på att det finns ett systematiskt arbete för 
dagvatten . Projektet kan finansiera åtgärder tillsammans med markägare 
och dikningsföretag samt för drift av fördröjningsdammar utmed 
sträckan. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
åtgärdsprogram för Höje å 2015-2021, a tt underteckna samarbetsavtal 
avseende Höje å åtgärdsprogram 2015-2021, att uppdra åt Höje å 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

( j 

Kommunstyrelsen 26(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts. § 144 
vattenråd att driva åtgärdsprogramet för perioden samt att kostnaderna 
för va ttenvårdsarbetet så som tidigare ska finansieras inom ramen för 
tekniska nämndens driftsbudget. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 176, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
Tjänsteskrivelse från Höje å vattenråd, 2014-09-17 
Samarbetsavtal, 2014-09-17 
Åtgärdsprogram för Höje å, 2014-09-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 27(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 0-27 

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

offentlig upphandling 
2014-KS-142 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-10-13. 

Ärendebeskrivning 

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

Kommundirektören har yttrat sig över motionen i tjänsteskrivelse daterad 
2014-10-13. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till det 
som redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 2014-10-13. 

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 besluta t i enlighet med Liliana Lindströms (M) 
yrkanden. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 28(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

Forts. § 145 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har m ed 9 ja-röster och 4 nej

röster besluta t i enlighet m ed Liliana Lindströms (M) yrkande. 

o d' . l d " t r man e e amo er .. t t T " t .. d Jans ego r an e ersa are J a N. A f eJ vs ar 

Chris tian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Liliana Lindström (!Vi) x 
Pie rre Sjöström (S) x 
N ino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) Ingrid Oxenby (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Ber it Lagergren (M) Margareta Pauli (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 

skriftlig t till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutsko ttets beslut § 177, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-10-13 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation motion Vita Jobb 

Den s.k. vita jobb-modellen är ett verktyg för offentlig upphandling som har 
utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar. 

Modellen innehåller regler för sociala villkor och regler mot svartarbete. Bland 
annat ställs det följande krav. Leverantören blir skyldig att ge alla anställda i 
upphandlingen minst sociala villkor i enlighet med branschens krav och 
arbetsrättslig lagstiftning. Svartarbete vid leveransen av tjänsterna är naturligtvis 
förbjudet. Leverantören ansvarar för att dessa förpliktelser uppfylls i alla 
underleverantörsled. 

Följer inte leverantören kraven kan avtalet hävas och leverantören kan bli 
skadeståndsskyldig. Enligt vita jobb-modellen kan de fackförbund som är 
engagerade i projektet anlitas som kontrollanter av att kraven uppfylls. 

Vi anser det vara självklart att kommunerna ska ställa krav på att inte svart 
arbetskraft används hos entreprenören/ underleverantören. På så sätt bidrar vi 
också till att de offentliga finanserna stärks. 

Vi reserverar oss till förmån för vår motion. 

Staffanstorp den 27 oktober 2014 

För Socialdemokraterna 
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Kommunstyrelsen 29(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-1 0-27 

§146 Sammanträdesdagar för år 2015 för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 
201 4-KS-414 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa sammanträdesdagar för år 2015 för kommunstyrelsen enligt 
föreliggande förslag, bilaga l. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa sammanträdesdagar för år 2015 för kommunfullmäktige 
enligt föreliggande förslag, bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen dels ska beslut att fastställa 
sammanträdesdagar för år 2015 för kommunstyrelsen enligt föreliggande 
förslag dels besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
sammanträdesdagar för år 2015 för kommunfullmäktige enligt 
föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-21 
Förslag till sammanträdesdagar 2015 

)rdförandens sig natur J~randes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Arbetsutskottet 
Måndag kl 09.30 
(8 december 2014) 

26 januari 

2 mars 

23mars 

20 april 

25 maj 

22 juni 

28 september 

19 oktober 

18 november 
(OBS! onsdag) 

7 december 

2014-09-19 

Kommunstyrelsen 
Måndag kl 18.00 

9 februari 

16mars 

13 april 

11 maj 

l juni 
(Förslag till budget) 

31 augusti 

12 oktober 

9 november 

30 november 

februari 2016 

1 ( 1 ) 

Kommunfullmäktige 
Måndag 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) 

februa ri 2016 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§147 Redovisning av delegationsbeslut 
2014-KS-438 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens delegationsbeslut 

30(31) 

DATUM: 2014-10-27 

a) Fullmakt vid årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB den 27 november 2014. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
((OM MU N 

Kommunstyrelsen 31 (31) 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-27 

§148 Redovisning av meddelanden 
2014-KS-421 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarnc:L 

Beslutsunderlag 

a) Undertecknat köpekontrakt om försäljning av fastigheten Stanstorp 
5:305 samt 5:303 
Dnr 2014-KS-290 

b) Rapport om Ung Företagsamhet Skånes verksamhet 2013/2014 
Dnr 2014-KS-25 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


