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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§93 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadaförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och 
planerat arbete till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av 
olika slags skadehändelser i statfanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

., 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(41) 

DATUM: 2014-05-19 

§94 Information om uppföljning av mandatperiodbeställningen 

Ordförandens signatur 

C) 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har den 27 augusti 2012, § 134, beslutat att tillsvidare vid 

ordinarie sammanträden med arbetsutskottet ska information lämnas om 

gjord och planerad uppföljning av mandatperiodbeställning avseende 
prioriterade verksamhetsmål enligt kommunfullmäktiges beslut den 13 

juni 2011, § 77. 

I ärendet lämnas information om gjord och planerad uppföljning av 

mandatperiodbes tällningen. 

Ju';;Jndes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§95 Information om arbetsmarknadsåtgärder i statfanstorps 

kommun 

Arbets utskottet bes l u tar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om vidtagna och planerade 
åtgärder till motverkande av arbetslöshet för kommuninnevånare i 
Staffanstorps kommun, och erhåller vidare redovisning av måluppfyllelse 
m.m. vad gäller den del av faststä lld mandatperiodbeställning som avser 
"Arbetslinjen". 

Ordförandens signatur J~randes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§96 Information om ny hemsida för statfanstorps kommun 
2014-KS-48 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har beslutat att tillsvidare vid arbetsutskottets 
sammanträden ska information lämnas angående pågående arbete med 
inrättande av ny hemsidan för Staffanstorps kommun. 

Kommunikatören Johanna Liwenborg informerar. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

.. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

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

2014-04-30 
2014-KS-227 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-01-
2014-04-30 avseende kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§98 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01 -

0 1 - 20 14-04-30 
20 14-KS-226 

Arbetsutskottet beslutar. 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 

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

Ekonomichefen Cecilia Jansson informerar. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

eJ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§98 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun 2014-01 -

01 - 20 14-04-30 
20 14-KS-226 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01 - 2014-04-30 för Staffanstorps kommun samt a tt 
för kännedom anmäla ärendet till komnmnfullmäk tige. 

Ärendebeskrivning 

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

Ekonomichefen Cecilia Jansson informerar. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå komnmnstyrelsen 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 beslu t och 
finner a tt arbe tsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 O( 41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

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

04-30 
2014-KS-228 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

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

Ärendebes k riv n i ng 

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

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att de t endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbe tsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-14 
Månadsuppföljning för produktionen 

Ordförandens signatur Ju~randes signatur Utdragsbestyrkande 

(?/ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 11(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§1 00 Budget 2015 för statfanstorps kommun inklusive 

flerårsplan 
20 14-KS-123 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att för år 201 5 fastställa skattesatsen för den kommunalska tt 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 114 700 000 kr 

C. Barn- och utbildningsnämnden 579 900 000 kr 

D. Socialnämnden 

E. Tekniska nämnden 

F. Kultur- och fritidsnämnden 

216 500 000 kr 

47 800 000 kr 

36 800 000 kr 

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - l 200 000 kr 

H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 k r 

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till l 550 000 kr, samt 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 

mnkr, samt 

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 2015 - 2016 i 

enlighet med föreliggande förslag, samt 

att fastställa finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enligt 

föreliggande förslag, sam t 

Ordförandens signatur ;:j(erandes signatur Utdragsbestyrkande 

() 



STAFFANSTORPS 
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Ordförandens signatur 

C! 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts. § 100 

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

föreliggande förslag, samt 

att bemyndiga kommunsty relsen att under år 2014 besluta om 

nyupplåning med ett samm anlagt belopp om maximalt 60 mnkr, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 

o msättning, 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 
budge t för nästa kalenderår (budgetår) . Intäkterna ska överstiga 

kostnade rna såvida det inte finns synnerliga skäl eller OITI avvikelsen i sin 

helhet avser ianspråk tagande av medel från resultatutjämningsreserven. 

Budge ten ska im1ehålla en plan för verksamhe ten och ekonomin under 
budge tåre t. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska 

de t framgå hur verksamhe ten 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 d å va l av fullmäktige har förrättats i hela landet ska budgeten 

fa stställas 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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts . § 100 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 

föreslå komrnunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 

för år 2015 fastställa skattesatsen fö r d en kommunalskatt som ingår i d en 
preliminära inkon1stskatten till oförändrad e 18,79 kronor samt, 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2015 enligt 

följande: 

A. Politi sk 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 

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till 1 550 000 kr, samt 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 

mnkr, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

Staffanstorps kommuns investeringsvolym fö r år 2015 mellan de olika 

verksamheterna, 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2015- 2016 i 

enlighet med föreliggande förslag, samt 

att fasts tälla finansiering av budge t 2015 för Staffanstorps kommun, enlig t 

föreliggande förslag, samt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

C> 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14( 41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts.§ 100 

att fas tställa mål av betydelse för god hushållning finansiellt enligt 
föreliggande förslag, samt 
Forts.§ 100 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om 
nyupplåning med e tt 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. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Pierre Sjöström (S) meddelar a tt han inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16 
Budget 2015 

Justerandes signatur 

4/ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 2014-05-19 

§1 01 Yttrande över granskning av förebyggande arbete mot 

oegentlig heter 
2014-KS-144 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att överlämna upprättad tjänsteskrivelse, da terad 2014-05-11 som svar till 
revisionen angående revisionsrapporten "Att förebygga och upptäcka 
korrup tion och oegentligheter". 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Staffanstorps kommun har gett PWC i uppdrag att 
genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsens 
förebyggande arbete mot oegentligheter. Sammanfattningsvis görs 
bedömmingen från revisionen att kontrollområdet in te uppfylls i nuläget. 
Revisionen framför att risk- och väsentlighetsanalyserna i nämndernas 
och kommunstyrelsens kontrollplaner inte generell t 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 Soness011 (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta 
föreslå kommunstyrelsen beslu ta att överlämna upprättad 
tjänsteskrivelse, da terad 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 beslu t och 
finner att arbetsu tskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-11 och Revisionsrapport 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 16( 41) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 

§1 02 Förslag till ny förvaltningsorganisation 
20 14-KS-220 

DATUM: 2014-05-19 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av sitt beslut den 17 augusti 1992, § 98, ska 
Staffanstorps kommun fr o m den l juli 2014 ha en 
förvaltningsorganisa tio n, 

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

att fr o m den 1 juli 2014 upphäva den del av reglementet för 
kommunstyrelsen som där anges under rubriken "Kommunstyrelsens 
uppgifter avseende resultatenheter", samt 

att till de gemensamma reglerna och riktlinjerna i reglementet för 
Staffanstorps 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 
Staffanstorps kommuns nuvarande förvaltningsorganisation, detta då 
genom uppdrag till kommunstyrelsen att under år 1992 genomföra en 
enligt fastställda riktlinjer och principer ny förvaltningsorganisation 
bestående av olika resultatenheter och beställarfunktioner. 

Kommunstyrelsen har den 7 december 1992, § 284, beslutat att godkänna 
ett i det ärendet föreliggande försl ag till nämndservice och indelning i 
resultat-enheter. 

Därefter har kommunstyrelsen, då i sin egenskap av s.k. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(41) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts. § 102 

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 anta let resultatenheter 
har minskat, och att dessa numera i huvudsak utgörs av skol- och 
färskoleverksamheter. 

De olika förändringarna av resultatenhetsorganisationen sedan år 1992, 
då i kombination med andra förhållanden såsom ändrade arbetssätt och 
andra stynnetoder, 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 arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta dels 
a tt då med upphävande av si tt beslut den 17 augusti 1992, § 98, ska 
s taHanstorps kommun fr o m den l juli 2014 ha en 
förvaltningsorganisation, dels 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 dels 
att fr o m den l juli 2014 upphäva den del av reglementet för 
kommunstyrelsen som där anges under rubriken "Kommunstyrelsens 
uppgifter avseende resultatenheter", dels att till de gemensamma reglerna 
och riktlinjerna i reglementet för s taHanstorps 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 fonn." 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts.§ 102 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da ter ad 2014-05-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!fJ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-05-19 

§103 Gemensam överförmyndarverksamhet 5 Yes 
2014-KS-229 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 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 d riftstart 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 handläggarfunktion till 
Lomma kommun. Ytterligare diskussioner har lett till att det fortsa tta 
arbete t ska omfatta fyra av de fem kommunerna; Burlöv, Kävlinge, 
Lomma och Staffanstorp. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskotte t ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskotte t har beslu ta t i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur ;;Jrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts.§ 103 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1.1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§1 04 Ny taxa enligt miljöbalken 2015 
2014-KS-212 

21(41) 

DATUM: 2014-05-19 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av gällande taxa, an ta ny taxa enligt miljöbalken 
(SFS 1998:808), i enlighet med förslag från miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16, § 33 samt a tt taxan träder i kraft 
2015-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 27 kap l § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter när det gäller kommunala kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddela ts 
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG
föro rdningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. 
Förändringar i lagstiftningen, bl a ändring av förordningen (1998:899) av 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och införandet av 
miljöprövningsförordningen (2013:251), kräver översyn av taxan enlig t 
miljöbalken. Nuvarande taxa enligt miljöbalken antogs av 
kommunfullmäktige 2011-06-13, § 71/1 1. 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, då med upphävande av 
gällande taxa, 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 att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskotte t har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-08 
Förslag till taxa enligt miljöbalken 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2014-04-16, § 33 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§1 05 Yttrande över regional handlingsplan för klimatanpassning 

i Skåne 
2014-KS-42 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att som yttrande avge följande synpunkter: 
J dokumentet anges att Staffanstorps kommun inte arbetar med en VA
plan, denna uppgift ska korrigeras till att arbete med V A-plan pågår. 
Staffanstorps 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 Staffanstorps kommun instämmer i det 
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 Staffanstorps kommun för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instäminande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att som yttrande avge följande 
synpunkter: 
I dokumentet anges att Staffanstorps kommun inte arbetar med en VA
plan, denna uppgift ska korrigeras till att arbete med V A-plan pågår. 
Staffanstorps kommun delar Länsstyrelsens uppfattning om vikten av att 
ansvarsfrågan för anpassningsåtgärder fas tläggs 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 Staffanstorps kommun instämmer i det 
yttrande som upprättats av Sydvatten, 2014-04-28. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur J:iirandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) 
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KOMMUN 

Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DAT UM: 2014-05-19 

Forts.§ 105 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08 
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Skåne 
sydvattens yttrande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§1 06 Ändring av justeringsfaktor N i taxa för 

Geoinfoverksamheten 
2014-KS-239 

24(41 ) 

DATUM: 2014-05-19 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av gällande beslut§ 76, 2013 

kommunfullmäktige, om att justeringsfaktorn N ska vara 1,0 i "Taxa för 
Geoinforverksamhetens service- och uppdragstjänster" från och med den 
1 juli 2014 ska justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens 
service- och uppdragstjänstet-'' vara 1,2. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i beslu t, 2011-06-13 § 76, Fastställ t 
justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens service 9- och 
uppdragstjänstet-'' till 1,0. Då både Kävlinge kommuns och Staffanstorps 
kommuns p lan- och bygglovstaxa bygger på justeringsfaktor N 1,2 
föreslås ändring av Geoinfoverksamhetens justeringsfaktor N till 1,2. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av 
gällande beslu t § 76, 2013 kommunfullmäktige, om att justeringsfaktorn 
N ska vara 1,0 i "Taxa för Geoinforverksamhetens service- och 
uppdragstjänster" från och med den l juli 2014 ska justeringsfaktorn N i 
"Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster" vara 1,2. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 
Samarbetsnämnden 2 beslut § 9, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{) ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25(41) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§1 07 Föravtal för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen 
20 14-KS-233 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkä1ma föravtal för exploatering av Hjärup 8:230, 

Klockaregårdsvägen. 

Ärendebeskrivning 

Fastighe ten Hjärup 8:230 är idag planlagd för allmänt ändamål. Denna 
fastighet är utpekad i Översiktsplan som lämplig för förtätning av 

bostadsbebyggelse. Överenskommelse har nåtts med Darlin Fastigheter 

AB om exploatering av denna fastighet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, m ed instämmande från Pierre 

Sjöström (S), att arbetsutskotte t ska besluta fö reslå kommunstyrelsen 

besluta a tt godkänna förav tal för exploatering av Hjärup 8:230, 

Klockaregårdsvägen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att d et endast föreligger e tt förslag till beslut och 

finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med d etta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 

Föravtal med Darlin Fastighe ter AB 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§1 08 Markanvisningsavtal för del av Hjärup 18:2, Attevägen 
2014-KS-232 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 
Ärendet ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 
2014. 

Ärendebeskrivning 

Optionsavtalet reglerar å tagande och skyldigheter under optionstiden. 
Optionsavtale t ska resultera i Markanvisningsavtal till syfte a tt 
genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag samt a tt 
ärendet ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 
2014. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-14, 
Förslag till optionsavtal 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!fl 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 27(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§1 09 Exploateringsavtal för Almlunda förskola, Kyrkheddinge 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbeta t förslag till exploateringsavtal med Staffanstorps 

kommunfastighe te r AB berörande Almlunda förskola, Kyrkheddinge 8:37 
m.fl. fas tighe ter. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastighe ter AB har ansökt om planläggning för 
Kyrkheddinge 8:37 m fl. Fastighe ten är idag obebyggd. Staffanstorps 
Kommunfastighe ter AB har framfört önskemål om ny de taljplan för 
Kyrkheddinge 8:37 rn.fl. för att möjliggöra nybyggnation av ny förskola. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskotte t ska besluta 
föreslå kornmunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till 
exploateringsavtal med Staffanstorps kornmunfastigheter AB berörande 
Alrnlunda förskola, Kyrkheddinge 8:37 rn.fl. fastigheter. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbe tsutskotte t har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-12 

Exploate ring sa v tal 

Ordförandens s ignatur ~terandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

·~ l 

28(41) 

DATUM: 2014-05-19 

§11 O Tillägg till föravtal med Sveaskog, Hjärup NO 
2013-KS-55 

Ordförandens signatur 

c s 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkä1ma tilläggsav tal till föravtal för Hjärup Nordost. 

Ärendebeskrivning 

Våren 2013 undertecknades ett föravta l mellan kommunen och statliga 

Sveaskog AB om exploa tering av Hjärup Nordost. Detta tillägg 
förtydligar delar av föravta let samt ger riktlinjer för kommunens förvärv 

av skoltomt samt mark för flerbostadshus inom området. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 

föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna tilläggsavtal till föravtal 

för Hjärup Nordost. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt d et endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att arbetsutskotte t har besluta t i enlighet med d etta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 

Förslag till tillägg till föravtal med Sveaskog AB. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!;(d 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

• l ) ' ,~, ... 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

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

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

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av n\Otion om inköp av rättvisemärkta varor 
väckt av Agneta Nilsson (S). 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 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 kon1munen 
att man är en Fairtrade Ci ty samt redovisa hur fördelningen ser ut mellan 
odlaren och distributören. 

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

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige beslu ta att avslå 
motionen med hänvisning till det redovisade i tjänsteskrivelse 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 arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla 
motionen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

() ~ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts.§ 111 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till fönnån för eget yrkande, se 
bilaga l . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 12t 2013 

Justerandes signatur 

;?J 
Utdragsbestyrkande 



Reservation motion gällande 
Rättvistmärkta varor-Fairtrade 

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

Kalmar, Haparanda, Ludvika, Strömstad, Avesta, Halls berg, Linköping, Jönköping, N äss j ö, Trollhättan, Piteå, 

Södertälje, Kumla, Letum, 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, 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. Den används till att utveckla 
lokalsaml1ället 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. Idag finns det ett brett utbud av 

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

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 (Setvera) 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 19 maj 2014 
För Socialdemokraterna 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 31(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§112 Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges 

Ekokommuner 
2013-KS-97 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det red ovisats i ~änsteskrivelsen 

daterad 2014-05-09. 

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

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 å terremittera 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 red a på vad de kommuner som är med fått för vins t genom nätverket 
samt att ta reda på vad de fyra hållbarhetsprinciperna verkligen innebär. 

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

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskotte t ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen med hänvisning till det redovisade i tjänsteskrivelse 
daterad 2014-05-09 samt a tt för närvarande inte ansöka om medlemskap i 
den ideella föreningen "Sveriges Ekokommuner" . 

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

Ordförandens signatur Ju~andes signatur Utdragsbestyrkande 

r5 f {il 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 32{41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts. § 112 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandes yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 123, 2013 

J::;Jandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 33(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§113 Besvarande av medborgarförslag om ekologiska och 

rättvisemärkta produkter 
2013-KS-337 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till de t som redovisa ts i 
~änsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har inkommit om ekologiska och rättvisemärkta 
produkter. Förslagsställaren föreslå r a tt Staffanstorps kommun ser över 
sina upphandlingar och tar e tt viktig t steg för att bidra till miljön och en 
rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och allt som går 
rättvisemär k t. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 201 4 
§ 23 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Kommundirektören har y ttrat sig över medborgarförslaget i 
~änsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutsko ttet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till det som redovisa ts i ~änsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskotte t ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att bifalla medborgarförslaget 

Beslutsgång 

O rdföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
arbe tsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftlig t till förmån för eget yrkande, se 
bilaga l. 

Ordförandens signatur J~randes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 34(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts. § 11 3 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 
Med borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 23, 2014 

Justerandes signatur 

1J 

Utdragsbestyrkande 



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 SO % ekologiskt eller 
rättvisemärkt utan utifrån erfarenheter från andra kommuner så kan processen pågå i ett antal år innan man är 
uppe i SO %. 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 SO % ekokologiska produkter. 

Hittills har 62 kommuner i Sverige erhållit Faitrade diplomeringen (59 i höstas): Mahnö, Munkfors, Lund, 
Örebro, Norrköping, Karlstad, Ronneby, Vänersborg, Alingsås, Gnosjö, Borås, Växjö, Kalmar, Haparanda, 
Ludvika, Strömstad, Avesta, Hallsber&, Linköping, Jönköping, Nässjö, Trollhättan, Piteå, Södertälje, Kumla, 
Lerum, Forshaga, Sigtuna, Botkyrka, Angelhohn, Söderköping, Hammarö, Mark, Uddevalla, Härqrda, 
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 tl)'gghet 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 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 (RCD i 
Lomma) vilket ger en annan kalkyl. Vår bedömning är att Fairtrade kostar oss totalt cirka ?OO tkr mer per år. 

Vi har en livsmedelsupphandling tillsammans med S 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 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 måltidspolicyn 
(2012-10-29 bilaga 2) 

Vi reserverar oss till förmån för medborgarförslaget 

Staffanstorp den 19 maj 2014 
För Socialdemokraterna 

~~~S) 
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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. Beslutet för hur premien ska 
användas tas gemensamt av odlarna. 
Fairtrade handlar 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 konkurrensutsattas. 
Detta har fastställts i en dom i EU-domstolen i maj 2012 (mål C-368/10). 

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 

.J-~ /tf~ 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 chrila 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 (åtminstone ska vi sträva 
efter detta). Staffanstorps konunun borde också ta ett beslut att följa livsmedelsverkets 
rekonunendationer och riktlinjer. Bland rekommendationerna lmn vi finna 
näringsrckonunendationer för barn och elever, rekommendationer för fett, kolhydrater 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 slmll vara 
näringsrika, innehållsdeklarerade, spårbara och säkra ur hygiensynpunkt Dessutom slmll 
råvarorna helst vara svenska, GM O-fria, närproducerade, etiskt och miljövänligt producerade. 

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

• För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är 
säsongsanpassade, ekologiskt ocb etiskt* p!vdm-cradc, i11te bidmrtilllltammi11g mJ arter och som 
präglas av en god djio!Jållnillg. *Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet 
med ILO:s åtta gt.undläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

• Långsiktigt är målsättningen att öka andelen lokalt producerade livsmedel från mindre 
och medelstora företag. 

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

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

STAFFANSTORPS KOMMUN 

För Socialdemokraterna 2012 -10- 2 9 
Dlarlenr 

eJ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 35(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§114 Uppdatering av statfanstorps kommuns grafiska profil 
20 14-KS-248 

Ordförandens signatur 

(j 

Arbetsutskottet beslutar 

att, då under förutsättning av kommunstyrelsens bifall till 
beslutsförslagen nedan, anta ny grafisk profil för staHanstorps kommun 
enligt i ärendet föreliggande förslag, 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att upphäva sitt beslut den 5 december 2005, § 150, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärenden som 
rör Staffanstorps 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 Staffanstorps kommun som för närvarande nyt~as å 
kommunens handlingar m.m. 

Bedömningar av innehåll att förändringar av StaHanstorps kommuns 
grafiska profil är påkallade har föranlett att det har utarbetats i ärendet 
föreliggande förslag till ny grafisk profil för Staffanstorps 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, med instämmande från Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet beslutar dels att då under förutsättning av 
kommunstyrelsens bifall till beslutsförslagen nedan, anta ny grafisk profil 
för s taHanstorps kommun enligt i ärendet föreliggande förslag, dels 
beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva si tt beslut den 5 
december 2005, § 150, samt att uppdra till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att besluta i ärenden som rör Staffanstorps kommuns 
grafiska profil, detta då att införas som en ny punkt 39b i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 36(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts.§ 114 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16 
Grafisk profil 

Justerandes signatur 

uJ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 37(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§115 Svar på förfrågan avseende avfallstjänster 

Ordförandens signatur 

c5 

Arbetsutskottet beslutar 

att ställa sig bakom föreliggande förslag till svar på föreläggande från 
Konkurrensverket a tt avges av kommunstyrelsens ordförande. 

Ärendebeskrivning 

Europeiska kommissionen har översänt en skrivelse till den svenska 
regeringen som avser e tt klagomål om ett antal kommuners tilldelning av 
kontrakt inom det s.k. In-house-undantaget gällande avfallstjänster. 
Konkurrensverket har därför ombetts att inhämta uppgifter från berörda 
kommuner. Förslag till svar till konkurrensverket har upprättas och kan 
avges av kommunstyrelsens ordförande. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att ställa sig bakom föreliggande förslag till svar på föreläggande från 
Konkurrensverket a tt avges av kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-18 
Föreläggande från Konkurrensverket, 2014-05-07 
Kommunstyrelsens ordförandes svar på föreläggande till 
konkurrensverket 2014-05-1 8 

Justerandes signatur 

r;j 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

...... .. 

38(41) 

DATUM: 2014-05-19 

§116 Medlemskap i Håll Sverige rent kommunnätverk 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att ansöka om att bli medlem i Håll Sverige Rent genom att bli en s.k. 
"Håll Sverige Rent kommun". 

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 
ord förande har en genomgång och bedömning gjorts av hur ett 
medlemskap kan ge mervärde till Staffanstorps Kommun. 

• Kommunen korniTter a tt 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 föränd rade myndighetskrav sanlt 
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 Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att ansöka on\ att bli medlem i Håll 
Sverige Rent genom att bli en s.k. "Håll Sverige Rent kommun". 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

10 
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Ordförandens signatur 

(5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 39(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

Forts.§ 116 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1J 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 40(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

§117 Andring av taxa inom barnomsorgen 2015 

Ordförandens signatur 

CJ 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att då med upphävande av nu gällande bestämmelser om 
förskoleverksamhet i statfanstorps 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 barn.omsorgen. (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 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 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. 

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 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 

då med upphävande av nu gällande bestämmelser om 
förskoleverksamhet i statfanstorps kommun, dels under rubriken 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1J 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 41(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-05-19 

"A vgiftsberäkning" och dels under rubriken "Allmän förskola" vad gäller 

där angivet om "ha lvtid" a tt från och med den 1 

Forts.§ 117 

januari 2015 införa en enhetlig taxa för barnomsorgen. 
(förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg) samt 

att samma avgift för barnomsorgsplats tas ut oavsett den tid som plats i 

förskolan tas i anspråk, samt 

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 enlig t följande: 
Gällande månadsavgift för pla ts 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 mo tsvarande 

den del av försko leverksamhe ten 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 arbe tsutskottet ska besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige att avslå barn- och 

utbildningsnämnden förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och filmer att 

arbetsutskottet har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se 

bilaga l . 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 37, 2014 inkl ordförandens 

skrivelse 

~terandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Enhetlig taxa inom 
barnomsorgen i Staffanstorps kommun 

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

Först och främst 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 utbildnämnden har dessutom inte följt 
koncernpolicyn som Kommunfullmäktige har antagit. l 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 livslånga 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 förhållanden 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 tillgång 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 föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om en enhetlig taxa inom barnomsorgen i Staffanstorps 
kommun 

Staffanstorp den 19 maj 2014 
För Socialdemokraterna 


