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4(37) 

DATUM: 2015-05-25 

§55 Förändring av dagordning 

Ordförandens signatu r 

!S 

Arbetsutskottet bes l ut a r 

att ärende om nybyggnation av Anneroskolan och ombyggnad av Stanstorp 
läggs till på dagordningen. Ärendet beha ndlas direkt efter punkten 3, 
"Information om loka lfrågor i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-2 5 

§56 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet bes l u tar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och 
planerat arbete till förebyggande av såvä l kriminali tet som förekomst av 
olika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{ / ;1J 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-25 

§57 Information, delrapportering med anledning av givna 

uppdrag gällande Bråhögsbadet 
2014-KS-536 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rmationen ti ll handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet beslutade den 8 december 2014 § 218 att ge 
kommundirektören och fastighetsägaren i uppdrag att a rbeta fram 
beslutsunderlag gä llande Bråhögsbadet innan utgången av år 2015, då med 
delrapportering i maj 2015. 

Kommundirektören Inga lill Hellberg och kultur- och fr it idschefen Mats 
Sch öld lämnar informa tion om pågående utredning med anledning av givna 
uppdrag gä llande Brå högsbadet i Staffanstorp. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1J1 



stal fanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(37) 

DATUM : 2015-05-25 

§58 Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatu r 

Arbetsutskottet besluta r 

att lägga informationen till hand linga rna . 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informeras om pågående planering av ny sko la och fö rskola 
i Hjä rup samt and ra loka lfrågor i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-25 

§59 Byggnation av ny skolan för norra Staffanstorp 
2015-KS-238 

Arbetsutskottet beslutar fö reslå komm unstyre lsen besluta 

att en ny sko la fö r ca 550 elever ska byggas på den tomt där Trekanten s 
fö rskola idag ä r placerad . Denna skola betjänar no rra Staffans torp och 
ersä tter Anneroskola n och Borggårdsskolan, 

att nuva rande ve rksa mhet på Trekantens förskola bereds pla ts på Annero 
fö rskola, 

att kommunsty relsens tidiga re beslut om att Anneroskolans verksamheter 
fl yttas till Brå högsskolans loka ler kvarstår och genomförs ti ll höstterminen 
2015 fö r a tt ge elever och persona l en god miljö t ills den nya 
sk olbyggnaden står klar, 

att Borggå rdsskolans verksamhet fl yttas till den nya skolan när den stå r 
k la r och då upphö r skolverksamheten vid Borggårdsskolan, 

att ge ko mmundirektö ren i uppdrag att genomföra p lanering för 
nybyggnationen av den nya skolan . Åter rappo rteri ng sker till 
ko mmunstyrelsens a rbetsutsko tt vid va rje sammanträdestill fä lle. 

att ett u tredningsuppdrag lämnas till kommundirektören avseende 
Stanstorpssko lan. Utredningen ska visa behovet loka lförändringar, 

att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden få r i uppdrag a tt ta fram en ny 
deta ljplan för marken vid nuva ra nde Trekantens försko la, så att den ka n 
innehå lla en ny skola, 

att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta särskilda 
tra fi ksä kerhetshöjande åtgä rder för att säkra skolvägarna kring den nya 
sko la n samt skolväga r från Bo rggå rdsområdet till den nya skolan, samt 

att ge uppdrag till Kommunfas tigheter AB a tt riva Anneroskolan. 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) !lf 



stal fanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

Forts. § 59 

Ärendebeskrivning 

Ett nytt förslag på placering av en ny skola i norra Staffanstrop har tagits 
fram, eftersom den tidiga re deta ljplanen för ny Anneroskola inte va r möj lig 
att genomfö ra. Skola n föreslås byggas på den tomt som idag rymmer 
Trekantens fö rsko la. Verksam heten på Trekantens fö rskola bereds p la ts i 
Anneros fö rskolas nyrenoverade loka ler. När den nya sko lan stå r fä rdig 
kommer den att kunna rymma även Borgårdssko lans elever. 
Borgå rdssko lans verksamhet flyttas då till den nya skolans lo ka ler. Det 
tidiga re fa ttade beslutet om a tt Annerosskolans verksamheter fl yttas till 
Bråhögssko lans lo kaler under byggprocessen kva rstår och genomfö rs redan 
till höstterminen 2015 för a tt ge elever och personal en god skolmiljö fram 
tills den nya skolan står klar. 

Stanstorpssko lan föreslås byggas ut för a tt rymma ca 550 elever. Det 
tillgodoser närområdets långsiktiga behov av skolpla tser. Kommunen 
strävar efter a tt så långt som möjligt bygga skolor med denna vo lym. Det 
ger bra pedagogiska , administra tiva och ekonomiska fö rutsä ttninga r a tt 
bedr iva sko la. Det mö jliggör fö r effektiva och flexibla skolbyggna der som 
kan fungera som såväl tre-parallellig F-6-skola som en två-para llellig F-9-
skola. 

Yrkanden 

O rdföra nden Christian Se nesson (M) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta 
fö reslå ko mmunstyrelsen besluta att en ny skola för ca 550 elever ska 
byggas på den tomt dä r Trekantens fö rskola idag är placerad . Denna sko la 
betj änar no rra Staffanstorp och ersä tter Anneroskolan och 
Borggårdssko lan, 

at t nuva ra nde verksamhet på Trekantens fö rskola bereds pla ts på Annero 
förskola, 

att kommunstyrelsens tidiga re beslut o m att Anneroskolans verksamheter 
flyttas ti ll Brå högssko lans lokaler kvarstår och genomförs till höstterminen 
2015 fö r a tt ge elever och personal en god mi ljö tills den nya 
sko lbyggnaden står klar, 

att Borggårdsskola ns verksamhet flyttas till den nya sko lan när den står 
klar och då upphör skolverksamheten vid Borggårdsskolan, 

Utdragsbestyrkande Jus~ndes signatur 

( {,d 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur 

(Q 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 0(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

Forts. § 59 

att ge kom m undirektö ren i uppdrag att genomföra planering för 
nybyggnationen av den nya sko lan. Återrapporte ring sker till 
kommunstyrelsens a rbetsutsko tt vid va rj e sammanträdestillfä lle till vilka 
ba rn- och utbildningsnämnden ska bjudas in . 

a tt ett utredningsuppd rag lämnas till kommundirektören avseende 
Stanstorpssko lan. Utredningen ska visa behove t loka lförändringa r, 

a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden få r i uppdrag a tt ta fram en ny 
deta ljplan för marken vid nuvarande Trekantens förskola, så att den kan 
innehålla en ny sko la, 

att miljö- och samhällsbyggna dsnämnden få r i uppdrag att vidta sä rskilda 
trafiksäkerhetshöjande å tgärder för att säkra sko lvägarna kring den nya 
sko lan samt skolväga r från Bo rggå rdsområdet till den nya sko lan, samt 

att ge uppdrag till Ko mmunfas tigheter AB a tt riva Annerosko lan. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutsko ttet ha r bes lu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 5-05-24 

Justerandes signatur U t d r agsbes t yrka n de 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 (3 7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§60 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

perioden 2015-01-01 - 2015-04-30 
2015-KS-214 

Arbetsutskottet beslutar f ö reslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekono misk uppföljning för perioden 2015-01 -01 -
201 5-04-30 för kommunstyrelsen . 

Ärendebeskrivning 

Kommund irektören Ingalill H ellberg förelägge r en ekonomisk uppföljning 
för perio den 201 5-01-01- 2015-04-30. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian So nesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska bes luta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppfö ljning fö r perioden 2015-01-01 -2015-04-30 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjä nsteskrive lse 201 5-05-12 
Rappo rt, månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(5' 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§61 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

perioden 2015-01-01 - 2015-04-30 samt förslag till 

om budgetering 
2015-KS-209 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01-
2015-04-30 för Staffanstorps kommun, 

att godkänna ombudgetering från kultur- och fri t idsnämnden till 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser om 700 000 kronor, 
samt 

att fö r kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige, 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppfölj ning för 
perioden 2015-01-01 - 2015-04-30 fö r Staffanstorps kommun samt fö rslag 
om budgetering. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrka r att arbetsutskottet ska bes luta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisad ekonomisk 
uppfö ljning för perioden 2015-01-01 - 2015-04-30 för Staffanstorps 
kommun, att godkänna ombudgetering från kultur- och fritidsnämnden t ill 
kommunstyrelsens ans lag fö r oförutsedda händelser om 700 000 kronor, 
samt att för kännedom anmäla ärendet ti ll kommunfullmäktige, 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-18 
Rapport, månadsuppfö ljning för Staffanstorps ko mmun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c f ~ 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-25 

§62 Ekonomisk uppföljning investeringar för perioden 

2015-01-01 - 2015-04-30 
2015-KS-224 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna föreliggande investeringsuppfö ljning för kommunstyrelsen för 
perioden 2015-01-01-2015-04-30. 

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetuppföljning fö r perioden januari - april varje år ska 
särskild uppfö ljning av invester ingsbudget redovisas. 

Yrkanden 

O rd fö randen Chri stian Sonessen (M ) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande 
investeringsuppföljning fö r kommunstyrelsen för perioden 2015-01-01-
2015-04-30. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner a tt a rbetsutskottet ha r besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Ra ppo rt, ekonomisk uppfö lning investeringar 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§63 Tillägg och ändring av .. Taxa med regler för 

upplåtelse av offentlig plats i statfanstorps kommun .. 
2013-KS-340 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna tillägg till och ändring av nu gä llande taxa med regler för 
upplå tel se av offentlig plats i Staffansto rps kommun, kommunfullmäktiges 
beslut § 39, 2010, enligt följ ande: 

Förslag till tillägg: 
En lös rekla mskylt/ga tuprata re':· : l 000 kronor per kalenderår 
Ett tidningsställ >:·: 500 kronor per ka lenderår 

,;. se "Riktlinjer fö r hantering av ansökan om tillstånd för lösa 
reklamskyltar, fasta reklamskylta r och tidningsstä ll på a llmän plats inom 
Staffanstorps kommun" 

Förslag till ändring: 
Uteservering ska debiteras l 00 kronor per kvm och ka lenderå r. 

Taxan ska frå n och med år 2016 omräknas med hänsyn till inträffade 
förändringar i KPI med basmånad o ktober år 2010. 

att ovannämnda tillägg och ändringar av taxan med regler fö r upplåtelse av 
o ffentligapla ts i Staffanstorps kommun ska gä lla från och med l okto ber 
2015 samt att övriga taxor in te ändras. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har föres lagit ko mmunfullmäktige att vidta änd ringa r i 
taxan med regler för upplåtelse av o ffentlig plats i Staffanstorps kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den l december 2014, § 166, a tt å terremitte ra 
ä rendet ti ll tekniska nämnden fö r en mer genomgripande översyn av taxor 
och regler för upplå telse av offentlig p lats i Staffanstorps kommun, detta 
med inriktningen a tt underlätta och fö renkla ansökningsförfarandet för 
upplå te lsen samt a tt ti llse a tt p rissä ttningen spegla r omfattningen av 
ha ndläggning. 

Förslag till tillägg och ändringar av taxan framgår av tekniska avdeln ingens 
skrivelse daterad 20 15-04-2 3. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-25 

Forts. § 63 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt 
godkänna tillägg till och ändring av nu gällande taxa med regler för 
upplå telse av offentlig plats i Staffanstorps kommun, kommunful lmäktiges 
beslut§ 39, 2010, enligt fö ljande: 

Förslag till tillägg: 
En lös reklamskylt/gatupratare'=· : 1000 kronor per kalenderå r 
Ett tidningsställ '=·: 500 kronor per kalenderår 

::· se "Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd fö r lösa 
reklamskylta r, fasta reklamskylta r och tidningsställ på allmän plats inom 
Staffanstorps kommun " 

Förslag till ändring: 
Uteservering ska debiteras l 00 kronor per kvm och ka lenderår. 

T axan ska från och med å r 2016 omräknas med hänsyn till inträffade 
fö rändringar i KPI med basmånad oktober å r 2010. 

att ovannämnda tillägg och ändringa r av taxan med regler för upplå telse av 
offentliga plats i Staffans torps kommun ska gälla från och med l oktober 
2015 samt att övriga taxor inte ändras. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut § 32, 2015 
T ekniska avdelningens skri velse, "Tillägg och ändring av taxa med regler 
för upplåtelse av offen tlig plats i Staffanstorps kommun", 2015-04-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§64 Ändring av taxa för Va-verksamheten i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-571 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta ändringar i Va-taxan en ligt i ärendet föreliggande förslag till 
Vatten- och avloppstaxor för Staffanstorps kommun. Ny taxa för VA
verksamheten i Staffansto rps kommun ska gälla från och med 1 augusti 
2015 . 

Ärendebeskrivning 

Va-verket har utfört en översyn av Va-taxan och även gjort jämförelse r med 
andra kommuners taxor varför tekn iska nämnden har föreslagit 
kommunfullmäktige att vidta ändringar av taxan för Va-verksamheten i 
Staffanstorps kommun. 

I ärendet föreliggande förslag ti ll ny taxa för Va-verksamheten i 
Staffanstorps kommun framgå r föreslagna ändringar som röd text medan 
de överstrukna texterna föreslås tas bort från taxan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
anta ändringar i Va-taxan enligt i ärendet föreliggande förslag till Vatten
och avloppstaxor för Staffanstorps kommun. Ny taxa för VA-verksa mheten 
i Staffanstorps kommun ska gä lla från och med 1 augusti 2015. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut § 61, 2014 
Tekniska avdelningens skrivelse 2014-10-16 
Förslag till ny taxa fö r Va-verksamheten i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(37) 

DATUM: 2015-05-25 

§65 Ändring av taxa för Geoinfoverksamhetens service

och uppdragstjänster för år 2015 

Ordförandens signatur 

(f 

2015-KS-245 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunful lmäktige besl uta 

att upphäva befintlig taxa för geoinfoverksamhetens service- och 
uppdragstj änster, antagen av kommunfu llmäktige den 13 juni 2011 § 76, 

att anta taxa en ligt plan- och bygglagen samt kommunallagen enligt bilaga 
l, 

att fas tställa tirnavgiften i taxan till 850 kronor 

att delegera till sammarbetsnämnd 2 att för varje ka lenderår (avgiftsår) 
besluta att ändra i denna taxa antagna t irnavgiften motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex (totalindex) från basmånaden oktober 
2011 till oktober månad året före avgiftsåret. Det indexreglerade be loppet 
avrundas till närmaste hel femkrona, samt 

att taxan ska gä lla från och med den l januari 2016. 

Ärendebeskrivning 

Samarbetsnämnd 2 beslutade den 22 oktober 2014 § 14 att förs lag till ny 
taxa skulle tas fram fö r antagande i respektive kommunfullmäktige. 
Ändringen av taxan föranleddes av sammanslagningen av 
samarbetskommunernas mätverksamheter och behov av en gemensam taxa 
för geoinfoverksamhetens service- och uppdragstj änster en ligt i ärendet 
föreliggande bilaga l . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föres lå kommunstyre lsen beslu ta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
upphäva befintlig taxa för geoinfoverksamhetens service- och 
uppdragstjänster , antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2011 § 76, 

att anta taxa enligt plan- och bygglagen samt kommuna llagen enligt bi laga 
l , 

att fasts tä lla t irnavgiften i taxan till 850 kronor, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

·JcJ 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c5' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05 -2 5 

Forts. § 65 

att delegera till sammarbetsnä mnd 2 a tt fö r va rje kalenderår (avgiftsår) 
besluta a tt änd ra i denna taxa antagna tirnavgiften motsvarande 
fö ränd ringen av konsumentprisindex {totalindex) från basmånaden oktober 
2011 till o kto ber månad året fö re avgiftsåret . Det indexreglerade beloppet 
avrundas till närmaste hel femkrona, samt 

att taxan sk a gä lla från och med den l januari 2016. 

Beslutsgång 
O rdfö randen konstatera r a tt det endas t fö religger ett förslag t ill beslut och 
finner a tt a rbetsutskottet ha r bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Beslut Sama rbetsnämnd 2, § 2015 
Bilaga l, Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster 
2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?:J 



Staffanstorps 
kommun 

BILAGA 1 

r ' """"" ~ ..... "' j c:- "" l 

·~]\ c:<.~ "t ( 

Taxa för 
Geoinfoverksamhetens 

service- och uppdragstjänster 
2015 

Beslutad av sa marbetsnämd 2 för vissa kommuninterna stöd- och 
servicetjänster 2015-05-07, § 9 
Antagen av kommunfullmäktige Sta ffanstorp 2015-xx-xx, §x 
Antagen av kommunfullmäktige l<ävlinge 2015-xx-xx, §x 
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Allmänna regler om kommunala avgifter 

Kommunallagen 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap . 3b § 
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse: 

"Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. 
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga 
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt 
föreskr ivet" . 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn 
som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation . Det gäller även 
" fri villiga uppgifter" som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk 
verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80) . Detta innebär att kommunerna 
har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet. 

Självkostnadsprincipen 

För all kommunal verksamhet gäller a llmänt självkostnadsprincipen som 
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. 

"Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (sj ä l v kostnaden)". 

Sjä lvkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen 
av självkostnadsprincipen. 

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det 
totala avgiftsu.ttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten 
(se bl.a . Petersen m.fl.) . Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 
354). 

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till 
tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella 
andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör 
också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85). 
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Retroaktivitetsförbudet 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar 
tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retro
aktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta 
förbud framgår direkt av 2 kap. 3 § kommunallagen: 

"Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande 
kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga 
skäl för det" . 

Plan- och bygglagen 

Gällande avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens 
ansvarsområde så finns särskilda föreskrifter i 12 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). Där anges i 8 § bl a att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 

1. upprättande av nybyggnadskartor, 
2. framställning av arkivbeständiga handlingar och, 
3 . andra tid- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Administrativa rutiner 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa 

Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur 
avgifterna ska beräknas. 

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till 
nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommun
fullmäktige. Om kommunen vä ljer att inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den före
slagna taxan hänvisar i vissa fall till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på 
grundval a v ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas 
för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. 

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft 
innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då 
protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden 

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän 

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den 
eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga . Beslut om 
påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda för
troendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om 
avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga 
kommunala nämnden . 

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras 
till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delega
tionsordningar anpassas till gällande regler. 

Mervärdesskatt 

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighets
utövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 

Avgiftsbestämning 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av 
ärendet. Finner nämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en 
höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag 
av ärenden eller för särskilt ärende. Nämnds rätt art i varje särskilt fall 
bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild 
delegationsordning. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar 
nämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. 

Antagande av taxan 

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller 
ändring a v taxans konstruktion, omfattning och faktorer. 

Betalning av avgift 

Betalning av avgift ska ske till kommunen inom den tid som anges i faktura. 
Betalas inte avgift vid den fö rfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntetagen ( 197 5 :635) från förfallodagen tills beta lning 
sker. A v gifter k a n tas ut i förskott. 
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Bestämmelser om taxa för Geoinfoverksamhetens 
service- och uppdragstjänster 

Denna taxa gäller för verksamheten för Samarbetsnämnd 2 för vissa 
kommuninterna stöd- och servicetjänster i både Staffanstorps och Kävlinge 
kommun. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är 
avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Momsavgifter framgår av taxan. Taxan 
består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en 
tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän 
försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp 
kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att 
anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Vissa av avgifterna 
är beräknade efter ramavtal av "Kart- och mätningstekniska tjänster, PBL
åtgärder". 

Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har 
färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000) 
och l för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan 
besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på 
invånaranta l eller på andra faktorer, t .ex. Sveriges Kommuner och landstings 
kommungruppsindelning 1

, dock alltid med beaktande av 
självkostnadsprincipen. 

1 http://www .skl.se/web/Kommungru p p si ndelning.aspx 
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 

Handläggningsfaktor 
Mätningsfaktor 
Kartfaktor 
Nybyggnadskartefaktor 

HF 
MF 
KF 
NKF 
m PBB 
N 

"Milliprisbasbelopp" en tusendels prisbasbelopp 
Justeringsfaktor 

UF 
ÅF 

Utstakningsfaktor 
Åtgärdsfaktor 

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N. 

Kartavgift beräknas efter markarean. 

Avgifter kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa. 

Exempel på beräkning av avgift 

Enbostadshus 250 m2 inom detaljplan 

Åtgärd Tabell Formel 

Nybyggnadskarta 2, 3 mPBBxKF x N 
+HF 

Finutstakning 4 mPBBxMF x N 
+HF 

Lägeskontroll 5 mPBBxMF x N 

Moms 25% +HF 

Delvärden 

44,5x150 x N + 
2x10 

44,5x145 x N+ 
lx10 

44,5x75 x N+ 
l x lO 

T otal avgift 

Avgift 
2015 

9 078 

8 277 

4 539 

l 134 

23 028 
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Tabeller 

Tabell 1 limavgift 
Tidersättning tas ut enligt fastställd tima v gift, beslutad a v 
kommunfullmäktige. 

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 

Vid tidersättning kan också ersättning för resa utga om så erfordras. 

Tabell 2 Avgift för nybyggnadskarta 

Ingen moms (myndighetsutövning) 

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. 

Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. 

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta 
m.m. 

A v gift = m PBB x NKF x N 

Handläggniogsa v gifter tillkommer 

Vid tidersättning tillkommer nyttjanderättsersättning enligt taxa 

Nybyggnads karta NKF eller tid- NKF 
ersättning (B-karta) 
(A-karta} 

Kartan innehåller 
fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan-
info rmation och 
anslutningspunkter 

Enbostadshus/enstaka byggnad 150 
Oavsett tomtyta 

Övriga byggnader; 150 
sammanbyggda enbostadshus, 
flerfamiljshus samt a lla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999m2

• 

2 000-4 999 m 2 250 

5 000-9 999 m 2 350 

10 000-15 000 m 2 450 

Tomtyta större än 15 000 m2 Skä tighetsbedöm-
niog/nedlagd tid 

110 

110 

150 

200 

250 
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Nybyggnadskarta eller särskilda Tidersättning Tidersättning 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 

Komplettering av 40 40 
nybyggnadskarta 

Förhandskopia alt, preliminär Tidersättning Tidersättning 
nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta eller särskilda Tidersättning Tidersättning 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning 

Förenklad nybyggnadskarta (C-karta) 

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och 
befintliga byggnader 

Åtgärd KF eller 
tidersättning 

Analog karta/pdf 15 
2 Tomty_ta 1-1999 m 

Digital karta 30 
2 Tomtyta 1-1999 m 

Digital karta för större områden än normaltomt > 2000 Tidersättning och 
m2 nyttjanderättsersä 

ttning 

Tabell 3 Handläggningsavgifter, tillägg PBL-åtgärder 

Moms, se tabell 

Avgift= mPBB x HF x N 

Åtgärd HF eller tidersättning Moms 

Underlag/Beställning av lO Ingen moms 
nybyggnadskarta 

Granskning av lO Ingen moms 

nybyggnadskarta med en 
tomt 

Granskning av lO Ingen moms 

nybyggnadskarta med flera 
tomter, tomt l 
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Granskning av 6 Ingen moms 
nybyggnadskarta med flera 
tomter, tomt 2- , per tomt 

Handläggning av utstakning 10 Ingen moms 

Handläggning av 10 Moms 25 % tillkommer 
lägeskontroll 

Alla övriga åtgärder Tidersättning Moms 25 % tillkommer 

Tabell 4 Avgift för utstakning 

Ingen moms (myndighetsutövning) 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma 
beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa 
stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid 
flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband 
med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas 
sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i 
läge och höjd på utstakningsskissen. 

Utstakning kan utföras av Geoinfos personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. 

Om utstakning utförs av annan än Geoinfos personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle 
utgått om kommunen utfört arbetet. 

Nämnden anger riktlinjer för när utstakning ska utföras . 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Handläggningsavgift tillkommer 

Beskrivning 

Huvudbyggnad - nybyggnad ( 4 punkter) 

1-199 m 2 

200-499 m 2 

500-999 m 2 

1000-1 999m2 

2 000-2 999 m 2 

Större än 3000 m 2 

Tillägg per punkt utöver 4 

UF 

O bjekt större än 3 000 m2
• Avgiften ska Anbudsförfarande 

115 

145 

175 

205 

235 

265 
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beräknas för hela ärendet under förutsättning 
att det ingår i samma beslut. 

Tillbyggnad huvudbyggnad samt ny-/ tillbyggnad av 
komplementbyggnad (t,ex garage/ uthus) till en- och 

tvåbostadshus (4 punkter). 
2 1-199 m 

2 200-1 000 m 

Tillägg per punkt utöver 4 

Övrig utstakning 

Plank eller mur 

Transformatorstation 

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och 
arbetsfixar 

För grovstakning debiteras tidersättning 

Utstakningsfaktor 
UF 

70 

95 

4 

Utstakningsfaktor 

Tidersättning 
(minst l h) 

Tidersättning 
(minst 1 h) 

Tidersättning 
(minst l h) 

Vid tidsmässig samordningsvinst av grov- och finurstakning kan avgiften 
reduceras 

Tabell 5 Lägeskontroll 

(Moms 25 % tillkommer) 
Nämnden anger riktlinjer för när lägeskontroll ska utföras 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda 
byggnadsarean (BY A + OPA) för varje hustyp för sig. 

Avgift = mPBB x MF x N 

Handläggningsavgift tillkommer 

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter) Mätningsfaktor (MF) 

1-199 m 2 65 
2 200-499 m 75 

500-999 m 2 90 

l 000-1 999 m 2 105 

11 



2 000-2 999 m2 120 

3 000-5 000 m2 140 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

Tillbyggnad huvudbyggnad samt ny- Mätningsfaktor (MF) 
/tillbyggnad av komplementbyggnad (t,ex 
garage/uthus) till en- och tvåbostadshus (4 

punkter). 

1-199 m 2 40 
l 200-1 000 m 75 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än l 000 m2 vid 
tillbyggnad gäller anbudsförfarande. 

Tabell 6 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 

(Moms 25 %tillkommer) 

Objekt Avgift 

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Tidersättning 

(minimum 3 punkter per beställning) 

Tabell 7 situationsplan 

Moms 6 % ti llkommer 

Avgift= mPBB x KF x N 

situationsplan 

PDF/Analog ka rta utan 
planinformation tomtyta max 1-
1999 m 2 

Digita l karta utan 
planinformation tomtyta max 1-
1999 m 2 

KF eller tidersättning 

15 

30 

12 



Tabell 8 Avgift för punktskiss 

(M oms 25 % tillkommer) 
Avgift= mPBB x ÅF x N 

Koordinatförteckning - stamnät 

För första punkten 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

Punktskiss 

För första punkten 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

ÅF 

3 

1,5 

ÅF 

4 

2 

Tabell 9 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 
(Moms 6 % ti llkommer) 
Avgift per HA= mPBB x KF x N 

Minimidebitering 1 ha 

Kommentar 

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en 
blandning av skattemedel och avgifter. 

För permanenta användare (nyttjare) av kommuna lt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses t illämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala 
kartmater ialet . 

Kommunens ka rtmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet 
för visst ändamål (icke exklusiv rätt) . Nyttjanderätten bör normalt begränsas 
i tiden och till visst angivet ändamål. 

13 



Primär-/baskarta Information KF/ 
Tidersättning 

Framtagningskostnad - T idersättning 

Primärkarta (tätort) Gränser, 22 
fastighets beteckning, 

byggnader, vägar, 
järnvägar, adresser 

och övriga 
topografiska objekt 

Baskarta (landsbygd) Gränser, 14 
fastighetsbeteckning, 

byggnader, vägar, 
järn vägar, adresser 

och övriga 
topografiska objekt 

Övriga digitala kartprodukter 

Övriga kartprodukter KF eller tidersättning 

Översiktlig karta 2 

T ä torts-/GIS-karta 1,5 

Grundkarta Tidersättning och 
nyttjanderättskostnader 

(moms 25 %kan tillkomma) 

Digitalt ortofoto, upplösning KF 
(m/pixel) 

0,1 0,1 

0,2-0,25 0,05 

Karta l Ortofoto l Flygbild på 
papper 

Nyttjanderättsavgift vid utskrift KF 
(dm2

) 

0-150 8 

150 < 4 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidersättning tas ut för layo ut- och bildbehandling i förekommande fall 
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Digital adressinformation KF 

Adresspunkt ink koordinat 0,0125 

Tidersättning tas ut för uttagskostnader i förekommande fall. 

Snedbild l fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på 2,5 
fotopapper A4) 

Privat bruk (utskrift på 4 
fotopapper A3) 

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fal l. 

Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning 
och materialkostnad. 

Tabell10 Utskrift av kartor och ritningar 

(Moms 6 % alt 25% moms tillkommer) 

Utskrift på papper T ext och linjer Täckande utskrift (ytor, 
Pris kr raster) 

Pris kr 
A4/A3 50 100 
A2 75 200 
Al 100 350 
AO 150 650 
Vid tidskrävande utskrift- och monteringsarbeten ras tidersättning ut enligt 
timtaxa. 
Kostnader för material tillkommer. 

Tabell 11 Utskrift av vepor och roll-up 

(Moms 25 % tillkommer) 

Åtgärd Pris 

Utskrift och monteringsarbeten Tidersättning 

Tidersättning tas ut enligt timtaxa. 
Kostnader för material och utskriftskostnader tillkommer. 
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Tabell 12 Detaljplaner 

(6% moms alt 25% moms tillkommer) 

Åtgärd Pris 

Kartdata Nyttjanderättsersättning 

Nedlagd arbetstid Tidersättning 

Tidersättning tas ut enligt timtaxa. 
Kostnader för material och utskriftskostnader tillkommer. 

Tabell13 Interna uppdrag 

(ingen moms) 

Åtgärd 

Medverkan i projekt 

Övriga uppdrag 

Pris 

Tidersättning 

Tidersättning 

Tidersättning tas ut enligt beslutad intern timtaxa. 
Kostnader för material och utskriftskostnader tillkommer. 
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s-

Jämförelse ny taxa - bef taxa Bilaga l 

Nybyggnadskarta {inkl handläggningskostnader) 
Ny taxa Bettaxa 

Åtgärd statfansto rp och Kävlinge statfanstorp Kävlinge 

NBK {A-karta), enbostadshus/enstaka byggnad fullständig 9078 8197 8544 
NBK (A-karta), övriga byggnader tomtyta < 2000 m2 9078 10197 8544 
NBK {A-karta), övriga byggnader tomtyta 2000-4999 m2 14418 15036 13884 
Förenklad NBK {C-karta) digital tomtyta 1-1999 m2 2670 2023 1602 

Utstakning 4 hörn 
Ny taxa Bettaxa 

Åtgärd statfanstorp och Kävl inge statfanstorp Kävlinge 

Finutstakning huvudbyggnad 1-199 m2 6675 4639 9612 

Finutstakning huvudbyggnad 200-499 m2 8277 4639 11214 

Finutstakning mindre tillbyggnad, garage m m 1-199 m2 4272 4639 4742 

Lägeskontroll 
Ny taxa Bet t axa 

Åtgärd statfanstorp och Kävlinge statfanstorp Kävl inge 

lägeskontroll huvudbyggnad 1-199 m2 4005 3639 4005 

lägeskontroll huvudbyggnad 200-499 m2 4539 3639 4806 

lägeskontroll mindre tillbyggnad, garage m m 1- 199 m2 2670 3939 2136 



Jämförelse ny taxa- bef taxa 

Kartdata 
l nya taxan har lagts till framtagningskostnad . 

Utdrag ur befintlig kartdatabas 

Utdrag ur befintl ig kartdatabas 
Utdrag ur befint lig kartdatabas 
Ut drag ur befintlig kartdat abas 
Utdrag ur befintl ig kartdatabas 

Utdrag ur befintlig kartdatabas 

ha 

l 
2 
s 

lO 
20 
30 

l Ny taxa 

Framtagnings 

1,2x44,5 kostnad (1 tim) 

53,4 850 
53,4 850 
53,4 850 
53,4 850 
53,4 850 
53,4 850 

~ 

-] INuv taxa KVF l 
Kostn inkl framtagn kostnad 1 0,6 

Faktor Faktor Faktor 

22 14 30 

2024,8 1597,6 1602 961,2 
3199,6 2345,2 3204 1922,4 

6724 4588 8010 4806 
12598 8326 16020 9612 
24346 15802 32040 19224 
36094 23278 48060 28836 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-25 

§66 Förslag till budget 2016 för Staffanstorps kommun 

inklusive flerårsplan 2017-2018 
201 5-KS-7 

Arbetsut skottet beslut ar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfu ll mäktige besluta 

att för år 2016 faststä lla skattesatsen fö r den kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inko mstskatten t ill 19,14 kronor, samt 

att bes luta om kommunbidrag för drift av verksamhet å r 2016 enligt 
fö ljande: 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G 
H 

Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritid snämnden 
Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden 
Samarbetsnämnd 2 

3 900 000 kr 
11 O 400 000 kr 
622 200 000 kr 
249 300 000 kr 

46 750 000 kr 
42 100 000 kr 
- 2 000 000 kr 

l 700 000 kr 

samt att fastställa budgetera t resultat för tekniska nämndens 
avgiftsfina nsierade verksamhet ti ll 550 000 kr, samt 

att fas tstä lla Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2016 till 61 
mnkr netto varav 45 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 16 
mnkr i den avgiftsfina nsierade verksamheten, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av Staffanstorps 
ko mmuns investeringsvolym fö r år 2016 mellan de olika projekten, samt 

att fö r Staffanstorps kommun faststä lla flerårsplan för åren 2017 - 2018 i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 

att faststä lla fi nansiering av budget 2016 fö r Staffanstorps kommun, enligt 
föreliggande fö rslag, samt 

att fastställa mål av betydelse för god ekonomisk hushå llning enligt 
fö religgande förslag, samt 

att bemyndiga kommunstyre lsen att under år 2016 besluta om nyupplån ing 
med ett sammanlagt belopp om maximalt 75 mnkr, samt 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

('5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

Forts. § 66 
att bemyndiga kommunstyrelsen a tt under å r 2 016 bes lu ta om omsä ttn ing, 
d v s upplåning ti ll mo tsvarande belopp, av de lån som fö rfa ller t ill 
beta lning under å r 201 6 . 

Ärendebeskrivning 

Enlig t kommunallagen ska kommuner och landsting varje år upprä tta en 
budget fö r nästa ka lenderå r (budgetå r). Intä kterna ska överstiga 
kos tna derna såvida det inte finns synnerliga skäl eller om avvikelsen i sin 
helhet avser ianspråktagande av medel från resultatutj ämnings reserven. 
Budgetförslaget följ er balanskravet. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och eko nomin under 
budgetå ret. I planen ska skattesa tsen och anslagen anges. Av planen ska det 
framgå hur verksa mheten ska finansieras och hu r den ekonom iska 
stä llningen beräknas vara vid budgetå rets slut. Budge ten ska också 
innehålla en plan fö r ekonomin fö r en period av tre å r. Budgetfö rslaget 
fö rutsä tter en ska ttehö jning om 35 öre. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushåll ning. Fö r ekonomin skall anges de fina nsiella må l som är 
av betydelse fö r en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushå llning definieras i Staffansto rps kommun genom a tt 
kommunfullmäktige beslu ta r o m po litikområden och dä r tillhörande mål 
för de kommande fyra å ren (Kommunfullmäktiges mål för 2015 - 2018) . 
Denna del ingår i budgetfö rslaget. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian Sonesson (M ) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att för 
å r 201 6 faststä lla ska ttesa tsen fö r den ko mmunalskatt som ingår i den 
preliminä ra inkomstskatten ti ll1 9,14 krono r, samt 

a tt besluta o m kommunbidrag fö r drift av verksamhet år 2016 enligt 
fö lja nde: 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G 
H 

Po li tisk verksa mhet 
Kommunsty relsen 
Ba rn- och utbildningsnämnden 
Socia In ä m n den 
T ekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Samarbetsnämnd 2 

Justerandes signatur 

3 900 000 kr 
110 400 000 kr 
622 200 000 kr 
249 300 000 kr 

46 750 000 kr 
42 100 000 kr 
- 2 000 000 kr 

l 700 000 kr 

Ut d r agsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(37) 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-25 

Forts. § 66 
samt att fastställa budgeterat resu ltat för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet ti ll 550 000 kr, samt 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för å r 2016 ti ll 61 
mnkr netto varav 45 mnkr i den skattefinansie rade verksamheten och 16 
mnkr i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att bes luta om fö rde lning av Staffanstorps 
kommuns investeringsvolym för å r 2016 mellan de o li ka projekten, samt 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerå rsplan för å ren 2017- 2018 i 
enlighet med föreliggande förs lag, samt 

att faststä lla finansiering av budget 2016 för Staffanstorps kommun, en ligt 
föreliggande förs lag, samt 

att faststä ll a må l av betydelse fö r god ekonomisk hushållning enligt 
före liggande förslag, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om nyupplå ning 
med ett sammanlagt belopp om maxima lt 75 mnkr, samt 

a tt bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om omsättning, 
d v s upp låning ti ll motsvarande belopp, av de lån som förfaller till 
beta lning under år 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Särsk ilda uttalanden 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-05-13 
Förslag till budget 2016 för Staffanstorps kommun inklusive flerå rsp la n 
201 7-2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-2 5 

§67 Yttrande över revisorernas granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2015-KS-164 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att svar på revisorernas granskning lämnas i enlighet med 
kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-05-11. 

Ärendebeskrivning 

Revisionen i Staffanstorps kommun har genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens uppsynsp likt. Revisionsfrågan som ska besvaras är om 
kommunstyrelsens uppsikts över nämnderna och bolagens verksamhet är 
ändamålsenlig och till räcklig. 

Revisonen redovisar a tt kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas 
verksamhet inte i a lla dela r är ändamå lsenlig och tillräcklig samt att 
uppsikten över bolagen bedöms som inte ändamålsenlig och tillräcklig. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-05-11 yttrat sig över 
revisorernas granskning av kommunstyrelsens uppsiktsp li kt. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att föreslå kommunstyrelsen bes luta att svar på revisorernas granskning 
lämnas i enlighet med kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-05-11. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-05 -11 
Revisionen i Staffanstorps kommun, Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, daterad mars 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-25 

§68 Avsiktsförklaring om lokal överenskommelse mellan 

kommun och arbetsförmedling om samverkan 

avseende arbetslöshet unga 
2015-KS-225 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att Staffa nsto rps kommun tecknar en avsiktsfö rkla ring med den lokala 
arbetsfö rmed lingen , 

att kommundirektö ren få r i uppdrag at t på de lega tion teckna en sådan 
avsiktsfö rklaring, samt 

att kommundirektö ren få r i uppdrag att se ti ll att ett fö rslag på en 
överenskommelse med den lokala arbetsförmedlingen tas fram under 201 5 . 

Ärendebeskrivning 

Delega tionen fö r unga till arbete (Dua) har i uppdrag a tt ve rka fö r att 
a rbetsmarknadspoli tiska insa tser mot ungdomsa rbetslöshet få r större 
geno mslag på loka l nivå . Dua ska främ ja statlig och kommunal samverka n 
på området. Det frä msta verktyget för Dua:s a rbete ska va ra loka la 
överenskommelser mella n kommunen och arbetsförmed lingen . 

En gemensam avsiktfö rklari ng mellan den lokala a rbetsfö rmedlingen och 
kommunen kan tecknas som en sta rt fö r arbetet med a tt ta fram en lo kal 
överenskommelser. Kommuner som inko mmer med en avsiktsfö rkla ring 
före den 30 juni 2015 kan ansöka om 200 000 kr i sta tbidrag. 

Yrkanden 

O rdföra nden Christian Sonesson (M ) yrkar att a rbetsu tsko ttet ska beslu ta 
föres lå kommunstyrelsen bes luta att Sta ffanstorps kommun tecknar en 
avsiktsfö rklaring med den loka la arbetsförmedlingen , 

att kommundirektö ren få r i uppdrag a tt på delega tio n teckna en sådan 
avsiktsförklaring, sa mt 

att kommundirektö ren få r i uppdrag att se ti ll a tt ett förslag på en 
överensko mmelse med den lokala arbetsförmedlingen tas fra m under 2015. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta te rar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutsko ttet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

Forts. § 68 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-13 
Bilaga, Dua:s förs lag på utformning av avsiktsförklaring om att teckna 
överenskommelse o m samverkan avseende arbetslösa unga 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§69 Trygghetsambassadör 2015 för Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-189 

Arbetsutskottet beslutar 

att utse Anders Nord lund till trygghetsambassadör för å r 2015 i 
Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet har, i enlighet med punkten 39a i ko mmunstyrelsens 
de lega tionsordning, att utse ny trygghetsambassadö r fö r år 2015 i 
Staffanstrops kommun en ligt de riktlinjer som faststä lldes vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2012, § 144. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instä mmande av Nino Vidovic (M ) att 
arbetsutskottet ska besluta att utse Anders Nordlund till 
trygghetsambassadör för år 2015 i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag ti ll beslu t och 
finner att arbetsu tsko ttet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-20 
Skri velse, motivering ti ll utnämning, ap ril2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f/!} 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(37) 

DATUM : 2015-05-25 

§70 Införande av valfrihetssystem, enligt LOV (lag om 

valfrihetssystem), inom verksamheten särskilt boende 

Ordförandens signatur 

C) 

Arbet sutskottet beslutar 

att överlämna socialnämndens utredning avseende infö rande av LOV i 
sä rskilt boende i StaHansto rps ko mmun till kommunstyrelsen inför ett 
slutligt stä ll ningstagande i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 7 april 2015, § 33 att, med hänvisning 
till minoritetsrege ln en ligt kommunallagen 5 ka p § 36, å terremittera ärende 
om införande av va lfrihetssystem, en ligt LOV (lag om valfrihetssystem), 
inom verksamheten sä rskilt boende till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2015, § 64 a tt rem ittera ä rendet till 
socia lnämnden fö r yttra nde samt att yttrandet ska fö reläggas 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 1 juni 215. Socia lnämnden har 
till kommunstyrelsen besluta t, (socia lnämndens beslu t § 4 8, 201 5), a tt 
överlämna utredning avseende valfrihetssys tem, en ligt LOV (lag om 
valfrihetssystem) inom verksamheten sä rskilt boende. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian Se nesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska bes luta 
a tt överlämna socia lnämndens utredning avseende infö rande av LOV i 
sä rskilt boende i Sta ffanstorps ko mmun till kommunstyrelsen infö r ett 
slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt a rbetsutskottet ska beslu ta a tt återremitte ra 
ä rendet till socialnämnden då utredningen beskrive r enba rt innebörden av 
LOV men saknar fortfa rande, infö r ett slutligt stä llningstagande i 
kommunfullmäktige, vilka konsekvenser ett infö rande av LOV får fö r den 
enskilde bruka ren, fö r ko mmunen och för de till tänkta ackrediterade 
fö retagen. Utredningen saknar också en belysning av LOV ur såvä l ett 
ve rksamhets- som ett ekonomiskt perspektiv (ink!. mo msp åverkan). 
Ut redningen presentera inte heller ett underlag i fo rm av kva li tetsk rav, hur 
ett ersä ttningssystem ko mmer a tt se ut, e j heller en marknadsana lys. Den 
begärda utredningen sku lle även ta fram rutiner för uppfö ljning på både 
system-, verksamhets- och avta lsnivå . Frågan om lokalerna skulle även 
belysas (egna lokaler ko ntra hyrda loka ler av kommunen/bolaget) . Även 
personalens arbetsvillko r mås te behand las i utredningen. Utredningen sku lle 
även säkerstä lla och garantera att minst ett kommuna lt a lternativ erbjuds 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

C\ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-05-2 5 

Forts. § 70 
kommuninvånarna framöver. Utredningen skulle vara konkret och peka på 
hur ett kommunalt alternativ kommer att fungera i systemet. Kommunalt 
driven verksamhet ska ha samma villkor som de ackrediterade fö re tagen 
(med undantag av momsen) samt i andra hand avslag på ordförandens 
yrkande enligt ovan. 

Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslura att avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde samt bifall till ordförandens yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
återremissyrkande och Nino Vidovics (M) yrkande om att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att arbetsutskottet har beslutat 
att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Ordföranden stä ller därefter Ordförandens mf. l. yrkande enligt ovan mot 
Pierre Sjöströms (S) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet har 
beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig mot beslu tet till förmån för eget yrkande, 
se bilaga l . 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslu t§ 48, 2015 
Utredning avseende införande av LOV i sä rskilt boende i Staffanstorps 
kommun 
Kommunstyre lsens beslut§ 64, 20 15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Reservation utredning om LOV 
inom särskilt boende i Staffanstorps kommun 

Kommunfullmäktige återremitterade 2015-04-27 ärendet till kommunstyrelsen för att 
få ett bättre beslutsunderlag. Snabbutredningen har inte kunnat belysa samtliga våra 
krav så att kommunfullmäktige kunde få ett bra beslutsunderlag. 

Bland annat skulle socialnämnden i vår kommun få i uppdrag, inför ett slutligt ställningstagande i 
kommunfullmäktige, 

• att utreda och belysa vi lka konsekvenser ett införande av LOV får för den enskilde brukaren, 
för kommunen och för de tilltänkta ackrediterade företagen. Utredningen ska belysas ur så
väl ett verksamhets- som ett ekonomiskt perspektiv (inkl. momspåverkan) . Utredningen 
måste presentera ett underlag i form av kvalitetskrav, ta fram ett ersättningssystem, göra en 
marknadsanalys samt ta fram rutiner för uppföljning på både system-, verksamhets- och av
talsnivå. Frågan om lokalerna ska även belysas (egna lokaler kontra hyrda lokaler av kommu
nen/bolaget). 

• Att utredningen ska säkerställa och garantera att minst ett kommunalt alternativ erbjuds 
kommuninvånarna framöver. Utredningen ska vara konkret och peka på hur ett kommunalt 
alternativ kommer att fungera i systemet. Om efterfrågan på kommunalt driven verksamhet 
ökar ska den kommunalt drivna verksamheten tillåtas öka i volym och omfattning vilket in
nebär också att kommunalt driven verksamhet får tillgång tilllokaler via sitt bolag (SKF). 

• Att kommunalt driven verksamhet ska ha samma villkor som de ackrediterade företagen 
(med undantag av momsen). 

• Att statfanstorps kommun ska ansöka om särskilda medel från staten för att utreda ett infö
rande av LOV inom särskilt boende i statfanstorps kommun. 

• Att full insyn för partierna ska råda i processerna (inför beslut, inför genomförande och inte 
minst gällande uppföljning av införandet). 

Det är rimligt att Kommunfullmäktige får ett bra beslutsunderlag innan det slutliga beslutet fattas. En 
utredning som uppfyller ovanstående krav tar tid att få fram. Vår bedömning är att en sådan utred
ning kan ta upp till tre månader att få fram. Socialnämnden har fått två veckor på sig att utreda frå
gan om LOV i särskilt boende så att Kommunstyrelsen kan fatta beslut om detta på sitt sammanträde 
den 1 juni 2015. Både den styrande majoriteten {M+FP+KD+C) såväl som Sverigedemokraterna bär 
en lika stor skuld i den oseriösa behandlingen av LOV-utredningen. 

Vi yrkade 2015-05-11 att Socialnämnden skulle få i uppdrag att utreda frågan så att kommunstyrel
sen kunde fatta beslut den 12 oktober 2015. Detta hade gett Socialnämnden den erforderliga tiden 
för att få fram en bra utredning. Vi kan nu konstatera att utredningen inte är komplett och redovisar 
inte vare sig de verksamhetsmässiga eller ekonomiska konsekvenser av LOV, ej heller hur ett kom
munalt alternativ kan komma att fungera i systemet. För oavsett vad man än tycker om LOV i sär
skilt boende, är det likväl viktigt att beslutsfattarna har ett seriöst och korrekt beslutsunderlag att 

ta ställning till. 

För Socialdemokraterna 
statfanstorp 2015-05-25 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§71 Yttrande över överprövningsutredningens 

betänkande- Överprövning av upphandlingsmål m.m. 

(SOU 2015:12) 
2015-KS-158 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Finansdepartementet avge i ärendet föreliggande yttrande, daterat 
2015-05-11 , över betänkande av Överprövningsutredningen avseende 
Överprövning av upphandlingsmå l m.m. 

Ärendebeskrivning 

Överprövningsutredningen har överlämnat ett betänkande avseende 
Överprövning av upphandlingsmål m.m. Staffanstorps kommun har beretts 
tillfälle att lämna yttrande över betänkandet. · 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska bes luta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att till Finansdepartementet avge i ärendet 
före liggande yttrande, daterat 2015-05-11, över betänkande av 
Överprövningsutredningen avseende Överprövning av upphandlingsmål 
m.m. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-05-11 
Yttrande 2015-05-11 
Betänkande av Överprövningsutredningen avseende Överprövning av 
upphandlingsmål m.m. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(l s 1V 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-25 

§72 Yttrande över planprogram för Pråmlyckan

Lindströms i Lomma kommun 
2015-KS-166 

Arbetsutskottet beslutar föresl å kommunstyrelsen besluta 

att ingen erinran finns mot Planprogra m för Pråmlyckan-Lindströms i 
Lomma kommun. 

Ärendebeskr i vning 

Lomma kommun har till Staffanstorps kommun översänt planprogram för 
området Pråmlyckan-Lindströms för yttrande. Inom planområdet finns 
H ö je å som har en gemensam avrinning med Sta ffanstorps kommun. 
Planförslaget har på ett fö redömligt sä tt tagit hänsyn till ekologiska 
korridorer, rekrea tionsstråk och översvärnningsrisker. Helhe tsperspektiv 
ha r a nlagts för hur Hö je å hanteras. Staffanstorps Ko rnmun har därmed 
ingen erinra n mot planprogrammet. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsu tskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen beslu ta ingen erinran finns mot Pla nprogram för 
Pråmlyckan-Lindströms i Lomma kommun. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till bes lu t och 
fi nner a tt arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Inbjuda n till samrå d 2015-04-10 
Planprogram 2015-04-10 
Milj öka nsekvensbeskrivn ing 2015-04-1 O 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

30(37) 

DATUM: 2015-05-25 

§73 Yttrande över Cykelplan för Lomma kommun 

2015-KS-232 

Ordförandens signatur 

c> 

Arbetsutskottet bes l u tar 

att inga synpunker finns att lämna på Lomma kommuns Cykelplan. 

Ärendebeskrivning 

Lomma kommun har berett Staffanstorps kommun tillfä lle a tt lämna 
synpunker på Lo mma kommuns Cykelplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta 
a tt inga synpunker finns a tt lämna på Lomma kommuns Cykelplan. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar att det endast före ligger ett förslag till bes lut och 
finner a tt arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-20 
Cykelplan för Lomma kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stal fanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

31(37) 

DATUM: 2015-05-25 

§ 74 Yttrande över trafiksäkerhetsplan för Lomma 

kommun 

Ord förandens signatur 

c s 

2015-KS-231 

Arbetsutskottet beslutar 

att inga synpunkter finn s a tt lämna på Lomma kommuns 
trafiksäkerhets plan. 

Ärendebeskrivning 

Lo mma kommun har berett Staffansto rps kommun möjligheten att lämna 
synpunkter på Lomma kommuns trafi ksä kerhetsplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christia n Sonesson (M) yrkar att a rbetsutsko ttet ska beslu ta 
a tt inga synpunkter finns a tt lämna på Lomma kommuns 
t ra fiksäkerhetsplan. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt a rbetsutsko ttet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-20 
Trafiksäkerhetsplan för Lomma ko mmun 

Justerandes signatur 

4/ 
Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§75 Optionsavtal för Vikhem Il, stanstorp 5:1 
2015-KS-61 

32(37) 

DATUM : 2015-05-25 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbeta t förslag till optionsavtal för markanvisning med 
Vikhem Exploatering AB, org.nr.: 556814-2854, för del av Stanstorp 5:1, 
delområde G, ca l 343 kvm. 

Ärendebeskrivning 
Optionsavtalet reglerar åtagande och skyldigheter under optionstiden samt 
bestämmelser om framtida förvärv av delar av bostadsutbyggnadsprojektet 
Vikhem Il. Optionsavtalet ska resultera i Markanvisningsavtal med syfte att 
genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till optionsavtal 
för markanvisning med Vikhem Exploatering AB, org.nr.: 556814-2854, 
för del av Stanstorp 5:1, delområde G, ca l 343 kvm. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Optionsavtal med bilago r med Vikhem Exploatering AB, o rg.nr.: 556814-
2854 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

33(37) 

DATUM: 2015-05-25 

§76 Avsiktsförklaring för etapp 1, kontoret Sockerstan del 

av Brågarp 6:1 

Ordförandens signatur 

cS 

2015-KS-215 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ä rendet ti ll kornmu nstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

Ärendebeskrivning 

Avsiktsfö rklaringen innebär att ko mmunen avser a tt markanvisa del av 
fastigheten Staffanstorp Brågarp 6:1 ti ll exploatören. Avsiktsförklaringen 
innebär en rä tt fö r exploatören att ensam fö rhandla med kommunen under 
den t id Avtalet gä ller. Avsiktsfö rklaringen reglerar åtagande och 
skyld igheter under avta lstiden och ska resultera i ma rka nvisningsavta l med 
syfte a tt genomfö ra byggnat ion av bos täder. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutsko ttet ska besluta 
att överlä mna ärendet ti ll ko mmunstyrelsen utan eget bes lutsförslag. 

Beslutsgång 

O rdföra nden konsta terar a tt det endas t föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-05-1 2 
Avsiktsförkla ring med bilagor med Darlin Fastigheter i Ma lmö AB, 
o rg nr 556805-3499 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 34(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-2 5 

§77 Förkalkyl Hjärup NO, etapp 3 
2015-KS-216 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbeta t fö rslag på fö rkalkyl fö r H järup Nordost Etapp 3, 
del av Stora Uppåkra 12:2. 

Ä re ndebeskrivn i ng 

Förkalkylen redovisar beräkna de kostna der och intäkter för projektet 
Hjärup N ordost Etapp 3, del av Stora Uppåkra 12:2. 

Yrkanden 

Pierre Sjöströ m (S) yrkar a tt a rbetsutsko ttet sk a besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta godkänna utarbetat förslag på förkalkyl fö r 
Hj ärup Nordost Etapp 3, del av Stora Uppåkra 12 :2 . 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslu t och 
finner a tt arbetsutsk ottet har beslu ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-05-1 2 
Förkalkyl 

Ordföra ndens signatu r Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

//,J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 35(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§78 Förkalkyl Vikhemsområdet 
2015-KS-217 

Arbetsutskottet beslutar föresl å kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat förslag till förk lakyl för Vikhemsområdet. 

Ärendebeskrivning 

Förkalkylen redovisa r beräknade intäkter och kostnader för respektive 
deletapp i Vikhem samt tota len för a lla etapperna. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska bes luta föres lå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till förk lakyl för 
Vikhemsområdet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förs lag till beslut och 
finner at t arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-05-12 
Förka lkyl 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t dr agsbestyrka n de 

@ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 36(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-25 

§ 79 Svar på motion om utökade parametrar för 

barnvattenprov i statfanstorps kommun 
2014-KS-367 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyre lsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 
2015 anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om utökning av antalet parametrar 
vid ana lys av "barnvattenprov" från enskild vattentäckt och som bekostas 
av kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 
november 2014, § 211 att remittera motionen till miljö - och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har till arbetsutskottet översänt 
yttrande med försla g till beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att a rbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen bes luta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
med hänvisning till miljö- och samhä llsbyggnadsnämndens beslut § 30, 
2015 anse motionen besvarad. 

Pierre Sjöström yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föres lå ko mmunfullmäktige besluta att bifa lla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot vara ndra och finner att arbetsutskottet 
har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström reservarar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se 
bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-20 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 30, 2015 
Arbetsutskottets beslut§ 211,2014, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 37(37) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-25 

Forts. § 79 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Reservation Motion utökade parametrar för 
barnvattenprov i Staffanstorps kommun 

Barnets bästa ska komma i första hand. Artikel 3 i Barnkonventionen 
Det gäller vid alla slags åtgärder och beslut som berör barnen. Princi
pen omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett om det är inom 
offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande 
organ. 

Vi, Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i Kommunstyrelsens arbetsut
skott att bara bifalla en del av motionen om utökade parametrar för barn vat
tenprov i Staffanstorps kommun. Det ar bra att kommunen kommer att utöka 
antal parametrar eftersom prover som tagits påvisat kemiska föroreningar som 
inte ryms inom analyserna som görs idag t .ex. arsenik. 
Majoriteten biföll delen som handlar om utökade parametrar som skall finnas 
med vid analys av vattenprover. Däremot avslog majoriteten alt vi skall erbjuda 
föräldrar med barn upp till 3 år, med egen brunn att få ta ett vattenprov för 
analys, Vi har idag, i vårt samhälle ökade kemiska föroreningar, vilket kan på
verka grundvattnet och det har ju upptäckts förhöjda halter av arsenik i egna 
brunnar i kommunen. 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att värna om våra barn i Staffanstorps kom
mun och ge dem ett dricksvatten som håller god kvalitet. Staffanstorps kommun 
borde lägga sig i framkant och visa att Framtidens Kommun alltid ser till bar
nens hälsa ur ett barnperspektiv. 

l skrivelsen hänvisas till livsmedelsverkets råd. Vi konstaterar att det inte finns 
åldersgränser när det gäller barnvattenprov utan det är upp till varje kommun 
att bestämma. l Kristianstad kommun har man valt att erbjuda upp till två år. 

Merkostnaden för att erbjuda upp till tre år som vi föreslår är 15.000 kronor/år. 
l skrivelsen bedöms detta inrymmas i nämndens budget. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2015-05-25 


