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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 
Staffa nstorps 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Ordförandens signatur 

c s 
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Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 74- § 99 

2015-06-04 
2015-06-25 
Rådhuset 

~n~~ 
Vesna Casitovski 

Justerandes signatur 

~ 
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Kommunstyrelsen 
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4(43) 

DATUM: 2015-06-0 1 

§74 Förändring av dagordning 

Ordförandens signatur 

c)' 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att ärende "Ansökan om att ingå i ett nätverk om 
medborgardialog" läggs till och behandlas sist på dagordning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

k 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§75 Utseende av justerare och plats och tid för justering 

av protokollet 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Torbjörn Lövendahl (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll på Rådhuset onsdagen den 3 juni 2015 klockan 13.00. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(43) 

DATUM: 2015-06-01 

§76 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

perioden 2015-01-01 - 2015-04-30 

Ordförandens signatur 

() 

2015-KS-214 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01 -
2015-04-30 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Ingalill Hellberg förelägger en ekonomisk uppföljning 
för perioden 2015-01-01-2015-04-30. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-
01-01-2015-04-30 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 60, 2015 
Rapport, månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 7(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§77 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

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

ombudgetering 
2015-KS-209 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

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

att för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2015-01-01 - 2015-04-30 för Staffanstorps kommun samt förslag 
om budgetering. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-
01-01 - 2015-04-30 för Staffanstorps kommun, att godkänna 
ombudgetering från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda händelser om 700 000 kronor, samt att för 
kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 61, 2015 
Rapport, månadsuppföljning Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



5 ta ff anstorps 
komm11n 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(43) 

DATUM: 2015-06-01 

§78 Ekonomisk uppföljning investeringar för perioden 

2015-01-01 - 2015-04-30 

Ordförandens signatur 

c5 

2015-KS-224 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetuppföljning för perioden januari - april varje år ska 
särskild uppföljning av investeringsbudget redovisas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna föreliggande investeringsuppföljning för 
kommunstyrelsen för perioden 2015-01-01-2015-04-30. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 62, 2015 
Rapport, ekonomisk uppföljning investeringar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 9(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§79 Tillägg till och ändring av taxa med regler för 

upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun 
2013-KS-340 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfull mäktige besluta 

att f rån och med den 1 oktober 2015 ska gälla följande nya 
avgiftsbestämmelser, då att införas i Taxa med regler för upplåtelse av 
offentlig plats i Staffanstorps kommun: 

-För uppställning av en lös reklamskylt/gatupratare•:· : 1000 kronor per 
kalenderår 

-För uppställning av ett tidningsställ '': 500 kronor per kalenderår 

t, se "Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd för lösa 
reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ på allmän plats inom 
Staffanstorps kommun " 

-Taxan ska från och med år 2016 omräknas med hänsyn till inträffade 
förändringar i KPI med basmånad oktober år 2010 

samt att från och med den 1 oktober 2015 ska, då med upphävande av nu 
gällande bestämmelse under rubriken "Uteservering", istället i Taxa för 
upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorp införas följande 
a v gifts bestämmelse: 

-För upplåtelse av mark för uteservering ska debiteras 100 kronor per kvm 
och kalenderår. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att vidta ändringar i 
taxan med regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2014, § 166, att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för en mer genomgripande översyn av taxor 
och regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun, detta 
med inriktningen att underlätta och förenkla ansökningsförfarandet för 
upplåtelsen samt att tillse att prissättningen speglar omfattningen av 
handläggning. 

Förslag till tillägg och ändringar av taxan framgår av tekniska avdelningens 
skrivelse daterad 2015-04-23. 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

C _J 

Kommunstyrelsen 1 0(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Forts. § 79 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att f rån och med den 1 oktober 
2015 ska gälla följande nya avgiftsbestämmelser, då att införas i Taxa med 
regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun: 

-För uppställning av en lös reklamskylt/gatupratare':·: 1000 kronor per 
kalenderår 

- För uppställning av ett tidningsställ'=·: 500 kronor per kalenderår 

* se "Riktlinjer för hantering av ansökan om tillstånd för lösa 
reklamskyltar, fasta reklamskyltar och tidningsställ på allmän plats inom 
Staffanstorps kommun" 

-Taxan ska från och med år 2016 omräknas med hänsyn till inträffade 
förändringar i KPI med basmånad oktober år 2010 

samt att från och med den 1 oktober 2015 ska, då med upphävande av nu 
gällande bestämmelse under rubriken "Uteservering", istället i Taxa för 
upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorp införas följande 
a vgiftsbestämmelse: 

-För upplåtelse av mark för uteservering ska debiteras 100 kronor per kvm 
och kalenderar. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 63, 2015 
Tekniska nämndens beslut§ 32, 2015 
Tekniska avdelningens skrivelse, "Tillägg och ändring av taxa med regler 
för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun", 2015-04-23 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
komm1m 

Kommunstyrelsen 11(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-0 1 

§80 Ändring av taxa för Va-verksamheten i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-571 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av nu gällande taxebestämmelser i föreslagna 
ändrade delar, anta ändringar i Va-taxan enligt i ärendet föreliggande 
förslag till Vatten- och avloppstaxor för Staffanstorps kommun, att gälla 
från och med 1 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 

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

I ärendet föreliggande förslag till ny taxa för Va-verksamheten i 
Staffanstorps kommun framgår föreslagna ändringar som röd tex t medan 
de överstrukna texterna föreslås tas bort från taxan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av nu 
gällande taxebestämmelser i föreslagna ändrade delar, anta ändringar i Va
taxan enligt i ärendet föreliggande förslag till Vatten- och avloppstaxor för 
Staffanstorps kommun, att gälla från och med 1 augusti 2015. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 64, 2015 
Tekniska nämndens beslut§ 61, 2014 
Tekniska avdelningens skrivelse 2014-10-16 
Förslag till ny taxa för Va-verksamheten i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 YL 



statfanstorps 
kommun 

Kom m u n styre Isen 12(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§81 Ändring av taxa för Geoinfoverksamhetens service

och uppdragstjänster för år 2015 
2015-KS-245 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

att fastställa tirnavgiften i taxan till 850 kronor 

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

att taxan ska gälla från och med den l januari 2016, varvid gällande taxa 
för geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster, antagen av 
kommunfullmäktige den 13 juni 2011, § 76, upphävs. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa enligt plan- och 
bygglagen samt kommunallagen enligt bilaga l, att fastställa tirnavgiften i 
taxan till 850 kronor, att delegera till sammarbetsnämnd 2 att för varje 
kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra i denna taxa antagna tirnavgiften 
motsvarande förändringen av konsumentprisindex (totalindex) från 
basmånaden oktober 2011 till oktober månad året före avgiftsåret. Det 
indexreglerade beloppet avrundas till närmaste hel femkrona, samt att 
taxan ska gälla från och med den l januari 2016, varvid gällande taxa för 
geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster, antagen av 
kommunfullmäktige den 13 juni 2011, § 76, upphävs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c5 

Kommunstyrelsen 13(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Forts. § 81, 2015 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 65, 2015 
Beslut Samarbetsnämnd 2, § 2015 
Bilaga l, Taxa för Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster 
2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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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 a v gifter bara om det är särskilt 
föreskrivet" . 

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn 
som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är art kommunen 
tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även 
"frivilliga 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 allmänt 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! v kostnaden)". 

Självkostnadsprincipen 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 a v giftsuttaget 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 väljer alt inte avgiftsbelägga viss prövning 
innebär det att den verksamheten i princip får skatrefinansieras. 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 av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt 
kalenderår. Detta innebär att någon justering a v 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 t ill 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. 

M ervärdesskatt 

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

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 att 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 förfallodag som anges i fakturan utgår 
dröjsmålsränta enligt räntetagen ( 1975 :635) från förfallod agen tills betalning 
sker. Avgifter kan 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 avgif ter enligt taxan 

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. 
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion ar 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 ar 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 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan 
besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på 
invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings 
kommungruppsindelning1

, dock alltid med beaktande av 
sj ä l vkostnadsprincipen. 

1 http://www.skl.se/web/l<ommLtngruppsindelning.aspx 
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Bestämmelser om taxa för Geoinfoverksamhetens 
service- och uppdragstjänster 
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kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas tiH funktionen i syfte att 
anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Vissa av avgifterna 
är beräknade efter ramavtal av "Kart- och mätningstekniska tjänster, PBL
å tgärder" . 

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 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan 
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invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings 
kommungruppsindelning ', dock alltid med beaktande av 
sj ä l v kostnadsprinci pen. 

1 http:/ /w w w .sl<l .se/web/Kommungru ppsinde lning.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 prisbas belopp 
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 m 2 inom detaljplan 

Åtgärd T abell 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 + 
lxlO 

44,5x75 x N+ 
lxlO 

Total avgift 

Avgift 
2015 

9 078 

8 277 

4 539 

1134 

23 028 



Tabeller 

Tabell 1 l imavgift 
Tidersättning tas ut enligt fastställd timavgift, beslutad av 

kommunfullmäktige. 

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

Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå 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. 

Avgift = mPBB x NKF x N 

Handläggningsavgifter tillkommer 

Vid tidersättning tillkommer nyttjanderättsersättning enligt taxa 

Nybyggnadskarta NKF eller tid- NKF 
ersättning {B-karta) 
(A-karta) 

-~--

Kartan innehåller 
fastighetsgränser, höjder, 
befintliga byggnader, plan-
information och 
anslutningspunkter 

. ·- -- --- ·--
Enbostadshus/enstaka byggnad 150 110 
Oavsett tomtyta 

-----
Övriga byggnader; 150 110 
sammanbyggda enbostadsh us, 
flerfamiljshus samt alla övriga 
byggnader och anläggningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999m2

• 

- ~- :------- - -
2 000-4 999 m 2 250 150 

-~--- -·~·- -··---- ··-- --· 
5 000-9 999 m2 350 200 

----- ----··~-------

10 000-15 000 m1 450 250 
-- --:- -····- -

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd rid 

- - --------~-----·-~· - ----- - -~ "" --- ___,__ -~--.- ......... 



Nybyggnadskarta eller särskilda Tidersättning Tidersättning 
kompletteringar utanför 
primärkarteområdet 

Komplettering av 40 40 
nybyggnadskarta 

Förhandskopia alt, preliminär Tidersättning Tidersättning 
nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta eller särskilda Tidersättn ing 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 
Tomtyta 1-1999 m 2 

Digital karta 30 
Tomtyta 1-1999 m2 

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

ttning 

Tabell 3 Handläggningsavgifter, tillägg PBLoåtgärder 

Moms, se tabell 

Avgift= mPBB x HF x N 

Åtgärd 
.. ·------

HF eller tidersättning Moms 

Underlag/Beställning av 10 Ingen moms 
nybyggnadskarta 

Granskning av 10 Ingen moms 

nybyggnadskarta med en 
tomt 

Granskning av 10 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 lO 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 byggnadsareCin (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. 

I avgiften för utstakning ingår markering a v en höjd fix. Byggfixe n 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 mföras. 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Handläggningsavgift tillkommer 

Beskrivning 

Huvudbyggnad- nybyggnad (4 punkter) 

1-199 m2 ___ .. ___ _ 
200-499 m2 ·---.. ···---t---

500-999 m2 

1---- ----·---·----------- .. ·-t-----
1 000-1 999m2 

2 000-2 999 m2 

1---------- - - -- ·- --- -----
Större än 3000 m2 

Tillägg per punkt utöver 4 
1--------·--- ---

0bjekt större än 3 000 m2
• Avgiften ska 

..... --.- ·---·-·-·------------

UF 

115 

7 
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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). 

1-199 m 2 

200-1 000 m2 

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 1 h) 

Tidersättning 
(minst 1 h) 

Tidersättning 
(minst l h) 

Vid tidsmässig samordningsvinst av grov- och finutstakning 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 (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 

Avgift= mPBB x MF x N 

Handläggningsavgift tillkommer 

Huvudbyggnad nybyggnad ( 4 punkter) 

1-199 m2 

To0-499.-m.~2 ·---- --- ----+--
500-999 ~r·-·· 

1-------·- ·- -...,----- -------··- --·------- ···--
1 000··1 999 m· 

~.... . ___ ·-·--·----------··· - -··--------
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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). 
2 1-199 m 40 

200-1 000 m2 75 

Tillägg per punkt utöver 4 2 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 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 % tillkommer 

Avgift= mPBB x KF x N 

situationsplan 

PDF/Analog karta utan 
planinformation tomtyta max 1-
1999 m1 

Digital karta utan 
planinformation tomtyta max 1-
1999 m2 

KF eller tidersättning 

15 

30 
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Tabell 8 Avgift för punktskiss 
(Moms 25 % tillkommer) 
Avgift= mPBB x ÅF x N 

Koordinatförteckning - stamnät 

För försra punkten 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

Punktskiss 

För första punkten 

Tillägg per punkt utöver den 
första 

ÅF 

' .) 

1,5 

ÅF 

4 

2 

Tabell 9 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk 
information 
(Moms 6 % tillkommer) 
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 kommunalt kartmaterial träffas vid 
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga n)'ttjare av det kommunala 
kartmaterialet. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av 
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet 
för visst ändamål (icke exklus iv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas 
i tiden och till visst angivet ändamål. 
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Primär-/baskarta Information KF/ 
Tidersättning 

Framtagningskostnad - Tidersättning 

Primärkarta (tätort) Gränser, 22 
fastighetsbeteckning, 

byggnader, vägar, 
järnvägar, adresser 

och övriga 
topografiska objekt 

Baskarta (landsbygd) Gränser, 14 
fastighets beteckning, 

byggnader, vägar, 
järnvägar, adresser 

och övriga 
topografiska objekt 

Övriga digitala kartprodukter 

Övriga kartprodukter KF eller tidersättning 

Översiktlig karta 2 

Tätorts-/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. 

Ticleesättning tas ut fö r layout- och bildbehandling i förekommande fHll 
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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 fall. 

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 Text 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 Tiderc;ättning 

Tidersättning tas ut enligt timtaxa . 
Kostnader för material och utskriftskostnader tillkommer. 
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Tabell12 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. 

Tabell 13 Interna uppdrag 

(ingen moms) 

Åtgärd 

Medverkan i projekt 

Övriga uppdrag 

Pris 

Tidersättning 

T idersä ttning 

Tidersättning tas ut enligt beslutad intern timtaxa. 
Kostnader för material och utskriftskostnader tillkommer. 
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Jämförelse ny taxa - bef taxa Bilaga 1 

Nybyggnadskarta {inkl handläggningskostnader) 
Ny taxa Bettaxa 

Åtgärd statfanstorp och Kävlinge statfanstorp Kävlinge 

NBK (A-karta), en bostadshus/enstaka byggnad fullständig 9078 8197 8544 

NBK (A-karta), övriga byggnader tomtyta < 2000 m2 9078 10197 8544 

N Bl< (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 Kävlinge 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 Bettaxa 

Åtgärd statfanstorp och Kävlinge statfanstorp Kävlinge 

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 t axa - bef t axa 

Kartdata 
l nya taxan har lagts till framtagningskostnad. 

Utdrag ur befintlig kartdatabas 

Utdrag ur befintlig kartdatabas 
Utdrag ur befintlig kartdatabas 
Utdrag ur befintlig kartdatabas 
Utdrag ur befintlig kartdatabas 

Utdrag ur befintlig kartdatabas 

ha 

l 

2 
s 

lO 
20 
30 

l Nytaxa l 

1,2x44,5 

53,4 
53,4 
53,4 
53,4 
53,4 
53,4 

Framtagnings 
kostnad (1 tim) 

850 
850 
850 
850 
850 
850 

Kostn inkl framtagn kostnad 
Faktor Faktor 

22 14 

2024,8 1597,6 
3199,6 2345,2 

6724 4588 
12598 8326 
24346 15802 
36094 23278 

~ 

l Nu v taxa KVF l 
1 0,6 

Faktor 
30 

1602 961,2 
3204 1922,4 
8010 4806 

16020 9612 
32040 19224 
48060 28836 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-01 

§82 Budget 2016 för Staffanstorps kommun inklusive 

flerårsplan 2017-2018 
2015-KS-7 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunful lmäktige besluta 

att för år 2016 fastställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten till 19,14 kronor, samt 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2016 enligt 
följande: 

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

Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Samarbetsnämnd 2 

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 

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

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2016 till 61 
mnkr netto varav 45 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 16 
mnkr i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att beslura om fördelning av Staffanstorps 
kommuns investeringsvolym för år 2016 mellan de olika projekten, samt 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerå rsplan för åren 2017- 2018 i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 

att fastställa finansiering av budget 2016 för Staffanstorps kommun, enligt 
föreliggande förslag, samt 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om nyupplåning 
med ett sammanlagt belopp om maximalt 75 mnkr, samt 

Ordförandens signatur Justerandes signatUi Utdragsbestyrkande 

c s 



stalfanstorps 
knmm1m 

Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsen 15(43) 

SAMMANTRÄDESIPROTOKOILL DATUM: 2015-06-01 

Forts. § 82 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om omsättning, 
d v s upplåning till motsvarande belopp, av de lån som förfaller till 
betalning under år 2016. 

Ärendebeskrivning 

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

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det 
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetförslaget 
förutsätter en skattehöjning om 35 öre. 

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. God ekonomisk 
hushållning definieras i Staffanstorps kommun genom att 
kommunfullmäktige heslutar om politikområden och där tillhörande mål 
för de kommande fyra åren (Kommunfullmäktiges mål för 2015- 2018). 
Denna del ingår i budgetförslaget. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att för år 2016 fastställa 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära 
inkomstskatten till19,14 kronor, samt 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2016 enligt 
följande: 
A. Politisk verksamhet 
B. Kommunstyrelsen 
C. Barn- och utbildningsnämnden 
D. Socialnämnden 
E. Tekniska nämnden 
F. Kultur- och fritidsnämnden 
G Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
H Samarbetsnämnd 2 

Justerandes signatur 

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 

1 700 000 kr 
Utdragsbestyrkande 
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Kom m unstyreisen 16(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll DATUM: 2015-06-01 

Forts§ 82 
samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet till S SO 000 kr, samt 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2016 till 61 
mnkr netto varav 45 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 16 
mnkr i den avgiftsfinansierade verksamheten, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av Staffanstorps 
kommuns investeringsvolym för år 2016 mellan de olika projekten, samt 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2017 - 2018 i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 

att fastställa finansiering av budget 2016 för Staffanstorps kommun, enligt 
föreliggande förslag, samt 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om nyupplåning 
med ett sammanlagt belopp om maximalt 7 5 mnkr, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om omsättning, 
d v s upplåning till motsvarande belopp, av de lån som förfaller till 
betalning under år 2016. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta att 
återremittera ärendet för en konsekvensbeskrivning av barn- och 
utbildningsnämndens och kommunstyrelsens besparingar på 5 miljoner 
kronor respektive 2,S miljoner kronor samt i andra hand, i händelse av att 
kommunstyrelsen inte bifaller återremissyrkandet, föreslå 
kommunfullmäktige besluta att för år 2016 fastställa skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till 19,29 
kronor, samt att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 
2016 enligt följande: 
A. Politisk verksamhet 
B. Kommunstyrelsen 
C. Barn- och utbildningsnämnden 
D. Socialnämnden 
E. Tekniska nämnden 
F. Kultur- och fritidsnämnden 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
H. Samarbetsnämnd 2 

Justerandes signatur 

3 930 000 kr 
112 740 000 kr 
626 390 000 kr 
2S1 880 000 kr 

46 630 000 kr 
42 700.000 kr 
-2 010 000 kr 
1 690 000 kr 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 17(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5-06-0 1 

Forts. § 82 
att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet till 550 000 kronor, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2016 till 62 
490 tkr netto varav 46 841 tkr i den skattefinansierade verksamheten och 
15 649 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten, 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med en fördelning av 
Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2016 mellan de olika 
projekten, 

att fastställa finansiering av budget 2016 för Staffanstorps kommun, enligt 
Socialdemokraternas förslag till budget för 2016, 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om nyupplåning 
med ett sammanlagt belopp om maximalt 75 mnkr, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 besluta om omsättning, 
d v s upplåning till motsvarande belopp, av de lån som förfaller till 
betalning under år 2016, samt 

att i övrigt anta budgeten för 2016 i enlighet med det socialdemokratiska 
alternativet. 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Yvonne Nilsson (C) och 
Björn M:agnusson (FP), att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska 
besluta att bifalla ordförandens yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 1 

Ordförande ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkande om 
återremiss samt Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande om att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Omröstningsresultat 1 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgö~~!:J.de_ ersättare .Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila O Isen ( S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget m.fl. yrkande och Pierre 
Sjöströms (S) andrahandsyrkande och finner att kornmunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med ordförandens m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 2 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 4 nej
röster samt l som avstod från att rösta beslutat i enlighet med ordförandens 
m.fl. yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare .Ja Nej Avstår 
Christian Sonessen (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nine Videvie (M) x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 19(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Laila O Isen ( S) x 
Liliana Lindström (M) x 
T ~F' L.. d hl (S\ _or~ orn o ven a . , x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (1\.1) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 7 4 1 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för 
egna yrkanden, se bilaga l. 

Särskilda uttalanden 
Ledamöterna för Socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet 
gällande flerårsplan för åren 2017- 2018. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 66, 2015 
Förslag till budget 2016 för Staffanstorps kommun inkl. flerårsplan 2017-
2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Staffanstorps Budget 2016 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

Första hands yrkande att återremittera budget 2016 för att få en 
konsekvensbeskrivning av barn och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsens besparingar på Smiljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor. 

Då kommunstyrelsen inte biföll vårt yrkande om återremiss gällande Barn- och 
utbildningsnämndens och kommunstyrelsens besparingar vill vi föreslå kommunfull mäktige 

att för år 2016 fastställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära 
inkomstskatten till 19,29 kronor, samt 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2016 enl igt följande: 

NAMN D Kommunbidrag kronor 
A. Politisk verksamhet 3.930.000 
B. Kommunstyrelsen 112.7 40.000 
C. Barn- och utbildningsnämnden 626.390.000 
D. Socialnämnden 251.880.000 
E. Tekniska nämnden 46.630.000 
F. Kultur- och frit idsnämnden 42.700.000 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -2.010.000 
H. Samarbetsnämnd 2 1 .690.000 

samt 

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

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2016 til l 62.490 tkr netto 
varav 46.841 tkr i den skattefinansierade verksamheten och 15.649 tkr i den 
avgiftsfinansierade verksamheten, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med en fördelning av Staffanstorps 
kommuns investeringsvolym för år 2016 mellan de olika projekten, samt 

att fastställa finansiering av budget 2016 för Staffanstorps kommun, enligt 
Socialdemokraternas förslag till budget för 2016, samt 

att fastställa mål av betydelse för god ekonomisk hushållning enligt bilagda förslag, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2016 bes luta om nyupplåning med ett 
sammanlagt belopp om maximalt 75 mnkr, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under å r 2016 besluta om omsättn ing, d.v.s. 
upplåning t ill motsvarande belopp, av de lån som förfaller till betalning under år 2016, 
samt 

att i övrigt anta budgeten för 2016 i enlighet med det socialdemokratiska alternativet 
enligt b ilaga, samt 

att inte delta i beslutet gällande flerårsplan för åren 2017 - 2018. 



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

Staffanstorp den 1 juni 2015 

För Socialdemokraterna 



Foto: Första spadtaget Uppåkraskolan 
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Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för 

Staffanstorps kommun år 2016 

Övergripande mål för den kommunala politiken är: 

• En bra start i livet 
• Omsorg på medborgarens villkor 
• Platsen vi bor på 
• Engagerade medborgare 
• Ekonomisk prioritering 

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

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

Det egna kapitalet ska inflationsskyddas vilket ställer krav på 
ett positivt resultat. 

Årets resultat 2016 prognosticeras/budgeteras till 3,6 miljoner 
kronor. För mandatperioden 2015-2018 prognosticeras ett 
sammanlagt resultat på 47, 5 miljoner (KPI motsvarar 25,4 
miljoner för motsvarande tid). 

Socialdemokraternas Budget 2016 Sida 2 



Budgetförslaget utgår från för oss kända förutsättningar i maj 
månad 2015. Budgetförutsättningar enligt SKL:s cirkulär 2015:07. 

Effekterna av vårpropositionen 2015 och höstpropositionen 2015 
har inte beaktats i förslaget vilket innebär att följande statliga 
satsningar (belopp för riket) inte är beaktade i budgetförslaget: 

•1 miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 och 2 miljarder årligen 
2016-2018. 

•Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 2015 och 
2,2 miljarder år 2016 och 2,6 miljarder från 2017 som 
kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga 
slopas. 

•Under perioden 2016-2018 vill regeringen satsa 3 miljarder 
kronor på lärarlöner. 

•Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast 
med 2 miljarder per år från 2015. 

•Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 2015 och 830 
miljoner från år 2016. 

•Kiimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 
miljoner i år och därefter 600 miljoner. 

•Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 
2016-2018. 

•Satsning på ungdomar i jobb år 2015 178 miljoner för att uppgå 
till3,5 miljarder år 2019. 

Det innebär att det är troligt att Staffanstorps kommun kan 
behöva besluta om en tilläggsbudget så fort dessa satsningar har 
beräknats på kommunnivån. 

Socialdemokraternas Budget 2016 Sida 3 



Förutsättningar 

• skattesatsen höjs med 50 öre till19,29. skatteintäkterna är beräknade med 
utgångspunkt från Kommunförbundets cirkulär 2015:07. Notera att det finns 
ett senare cirkulär 2015:15 där skatteintäkterna prognosticeras med 6,3 
miljoner bättre än cirkulär 2015:07. l cirkulär 2015:15 ingår i en del fall 
kompensationer för statliga åtgärder som berör kommunerna (ex. slopande 
av nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar). Då vi har valt att 
exkludera effekterna av såväl vår- och höstpropositionen i vår budget har 
också det tidigare cirkuläret används. 

• Lönskompensation (+3,2%). Lönekompensation utgår med +3,2% för 
samtliga personalkategorier. l budgeten har inte statliga satsningar tagits 
med (b/.a satsning på pedagoger se sidan 3). 

• Prisjustering (totalt-1,00%) l budgeten 2013, 2014, 2015 har verksamheterna 
fått kompensation för inflationen +1,3% resp +1,5% samt 0,0% för 2015 
(blev i verklighet 0,0% år 2013 och- 0,2% år 2014 samt prognos för år 2015 
+0,2%). För 2016 beräknas prognosen bli + 1,1 %. l budgeten 2016 har 
justering gjorts för tidigare års priskompensationer vilket innebär en negativ 
prisjustering motsvarande -1,00% vilket innebär att verksamheterna har fått 
behålla 0,7% av tidigare års inflationskompensering. 

r 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KPI% * 
* enligt SCB och 
Konjunkturinstitutet 

Kompensation i budget 

0,0 - 0,2 

1,3 1,5 

0,2 1,1 2,8 3,1 2,9 

0,0 -1,0 

• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna prishöjningarna 
(KPI) dv.s. 1,1 %. Gäller enbart taxor som inte regleras av annan författning. 

• Nämndernas kommunbidrag har sedan justerats utifrån de satsningar och 
besparingar (såväl inom nämnderna som mellan nämnderna) som vi avser 
genomföra under 2016. 

• 0,3 % i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning). Det ekonomiska 
utrymmet har beräknats utifrån ett resultat på 0,3 procent av skatteintäkter, 
utjämning och statsbidrag 2016 vilket motsvarar 3,6 miljoner kronor. 

• Reserv för oförutsedda händelser (minskas från 5,5 mkr till3,2 mkr). Under 
2012 nyttjades inte reserver för oförutsedda händelser motsvarande 11 mkr. 
Under 2013 fanns 11,4 mkr budgeterat för ändamålet. Enligt bokslutet 2013 
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nyttjades 1 ,4 mkr. l budgeten 2014 anslogs 1 O mkr vii ka utnyttjades för 
hyresjustering mellan kommunen och bolaget (SKF). Vår bedömning är att 
3,2 miljoner kan anses tillräckliga för oförutsedda händelser (se också 
punkten skatteintäkter). 

• Resultatutjämningsfond (får ej användas 2016). 

• Realisering av övervärden i den långfristiga portföljen uppgår till totalt fyra 
procent dvs. 12,2 miljoner. Utöver detta kommer ytterligare 5,3 mkr att 
realiseras av övervärdet. 

• Borgensavgiftbudgeteras med 2,4 miljoner för verksamhetslokaler och 0,9 
miljoner för övriga lokaler totalt 3,3 miljoner kronor. 
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Kommunbidrag per nämnd 2016 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ s-förslag till 

Besparing- kommunbidrag 

l förhållande till 

Alliansens förslag 

Politisk verksamhet +30 3.930 

Kommunstyrelsen +2.340 112.740 

Tekniska nämnden -120 46.630 

Balansenhet VA o -1.000 

Balansenhet Renhållning o 450 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -10 1.690 

Miljö- och -10 -2.010 

samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden +600 42.700 

Barn- och utbildningsnämnden +4.190 626.390 

Socialnämnden +2.580 251.880 

Totalt +9.600 1.083.400 
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Investeringsbudget - Volymer och Avvikelser i förhållande till 
Alliansens förslag 
Nämnd/verksamhet Tillskott+ s-förslag till 

Besparing- investeringsbudget 

l förhållande till 

Alliansens förslag 

Kommunstyrelsen o 28.700 

Tekniska nämnden +2.000 18.141 

T otalt skattefinansierad verksamhet +2.000 46.841 

Balansenhet VA o 15.649 

Totalt Avgiftsfinansierad verksamhet o 15.649 

Totalt +2.000 62.490 

Finansiering 
Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet. 
Förslaget innebär en skattehöjning med 50 öre. 

Övrigt 
Vi socialdemokrater i Staffanstorps kommun yrkar på 

Kommunstyrelsen/övergripande 

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

att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara 
miljömål 

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

att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. 
bokslutsberedning tillsättas omfattande kommunstyrelsens 

Socialde mokrate rnas Budget 2016 Sida 7 



arbetsutskott samt ytterligare en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige 

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

Socialnämnden 

att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan vinstintresse. 
Samma regler ska gälla för privat och kommunal verksamhet. 

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

att erbjudande om heltidstjänster erbjuds våra deltidsanställda (krav 
ska även ställas vid upphandlade verksamheter) 

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

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

att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

att öka föreningsbidrag till organisationerna för deras förebyggande, 
sociala och stödjande verksamhet 

att aweckla beställningssystemet TES 

att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden 

att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna 
skillnaderna och kompensera för de barn som inte kommer från hem 
med studietraditioner ( i enlighet med kommunfullmäktiges mål 2015-
2018) 
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att resurserna för barn med särskilda behov ska återföras från förskole
respektive skolpengen till ett centralt konto med ytterligare medel 

att ge nämnden i uppdrag att öka andelen närproducerade men också 
Fairtrade märkta varor i Staffanstorps skolor och förskolor 

att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som 
motverkar rasism under temat Antirasism 2016 

att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för fler 
elever och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds 

att stödet till föreningar förbättras 

att avgifterna på badet sänks för pensionärerna 

Tekniska nämnden 

att ytterligare resurser avsätts för gatubeläggningar 

att Staffanstorps kommun inför källsortering (inkl. matavfall) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

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

att nämnden uppmanas återkomma till kommunfullmäktige om en 
obalans mellan nämndens verksamhetsplan och tillgängliga resurser för 
att utföra tillsyns- och kontrollplanen uppstår. 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 20(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-06-01 

§83 Yttrande över revisorernas granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
2015-KS-164 

Kommunstyrelsen beslutar 

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 uppsynsplikt. Revisionsfrågan som ska besvaras är om 
kommunstyrelsens uppsikts över nämnderna och bolagens verksamhet är 
ändamalsenlig och tillräcklig. 

Revisorren redovisar att kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas 
verksamhet inte i alla delar är ändamålsenlig 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 uppsiktsplikt. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta 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 att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 67, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-05-11 
Revisionen i Staffanstorps kommun, Granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, daterad mars 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 21 (43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§84 Centrumutveckling i statfanstorps kommun -

Kulturlyftet 
2014-KS-358 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till tjänsteskrivelsen i ärendet och avser att gå vidare 
med projektet, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att inhämta utlåtande fran kultur- och 
fritidsnämnden och att komplettera ärendet med tillkommande 
investeringskostnader innan slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Biblioteksverksamheten i Staffanstorp har under flera år sträv~t efter att 
öka sin tillgänglighet och fullt ut möta de utmaningar som minskande 
läsning (särskilt bland unga), ökad digitalisering med mera innebär. Det är 
känt att satsningar på bibliotek stimulerar både besök och utianing vilket 
ligger helt i linje med den önskade utvecklingen i kommunen. 

Under flera år har dessutom önskemål om en större och bättre samlingssal 
framförts till kommunen. De möjligheter som funnits har inte ansetts vara 
tillräckliga, vare sig i omfattning eller i kvalitet. Vidare har mötesplatser för 
de äldre ungdomarna diskuterats frekvent i kommunen och även om flera 
satsningar gjorts under de senaste åren har inte behovet av en lämplig 
mötesplats tillgodosetts. Samtidigt har det funnits önskemål om att 
vitalisera torget ytterligare då detta inte uppfattats som den mötesplats som 
ett torg förväntas vara. Ett steg i denna riktning var den byggnad som 
uppfördes under 2014 och som idag används för grönsakshandeL 

Arbetet med att hantera ovanstående frågeställningar inleddes under hösten 
2013 och hade målsättningen att på ett effektivt och rationellt sätt och i så 
stor urstäckning som möjlighet tillmötesgå behoven och önskemålen. Det 
som presenteras i !T-chefens tjänsteskrivelse 2015-05-26 bedöms vara en 
reell möjlighet att skapa ett bibliotek med modern verksamhet och ha ett 
öppet Rådhus som tillhör medborgarna. Det syftar även till att få ett 
levande torg som utgör en verklig mötesplats för kommuninvånarna. 
Samtidigt skapas ett flexibelt och modernt kulturhus som blir den naturliga 
mötesplatsen för unga och som skapar helt nya möjligheter för kommunens 
föreningsliv. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 22(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-01 

Forts. § 84 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att ställa sig positiv till 
tjänsteskrivelsen i ärendet och avser att gå vidare med projektet, samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att inhämta utlåtande från kultur- och 
fritidsnämnden och att komplettera ärendet med tillkommande 
investeringskostnader innan slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige. 

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

Särskilda uttalanden 
Yvonne Nilsson (C) meddelar att hon inte deltar i beslutet och lämnar ett 
särskilt yttrande enligt bilaga l. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-05-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Centrumutveckling i statfanstorps kommun 

Kulturlyftet 

Särskilt yttrande 

Kommunen är i stort behov av en större samlingssal, och föreliggande förslag täcker det 

behovet. Men förslaget har också enligt vår mening en negativ inverkan på konsthallen. 

Just närheten mellan biblioteket och konsthallen har haft en ömsesidig positiv effekt. 

Kommunens ekonomi är nu så pressad att vi tvingas höja kommunalskatten. Vi vet också 

att flera skolbyggnader är i stort behov av ombyggnad/renovering. Att i det läget ta 

beslut att höja hyreskostnaderna med 2-3 mkr de kommande åren för att genomföra den 

föreslagna centrumutvecklingen anser vi är fel prioritering. 

statfanstorp 2015-06-01 

CENTERPARTIET 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§85 Införande av valfrihetssystem, enligt LOV (lag om 

valfrihetssystem}, inom verksamheten särskilt boende 
2015-KS-144 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, då med vidhållande av sitt beslut§ 46, 2015, till kommunfullmäktige 
överlämna socialnämndens utredning avseende införande av LOV i särskilt 
boende i Staffanstorps kommun inför ett slutligt ställningstagande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april2015, § 33 att, med hänvisning 
till minoritetsregeln enligt kommunallagen 5 kap § 36, återremittera ärende 
om införande av valfrihetssystem, enligt LOV (lag om valfrihetssystem), 
inom verksamheten särskilt boende till kommunstyrelsen .. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2015, § 64 att remittera ärendet till 
socialnämnden för yttrande, då med återredovisning senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2015. Socialnämnden har i 
enlighet med kommunstyrelsens beslut överlämnat utredning avseende 
valfrihetssystem enligt LOV (lag om valfrihetssystem) inom verksamheten 
särskilt boende. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att, då med vidhållande av sitt beslut § 46, 2015, till 
kommunfullmäktige överlämna socialnämndens utredning avseende 
införande av LOV i särskilt boende i Staffanstorps kommun inför ett 
slutligt ställningstagande. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta att 
återremittera ärendet till socialnämnden då utredningen beskriver enbart 
innebörden av LOV men saknar fortfarande, infö r ett slutligt 
ställningstagande i kommunfullmäktige, vilka konsekvenser ett införande 
av LOV får för den enskilde brukaren, för kommunen och för de tilltänkta 
ackrediterade företagen. Utredningen saknar också en belysning av LOV ur 
såväl ett verksamhets- som ett ekonomiskt perspektiv (inkl. 
momspåverkan). Utredningen presentera inte heller ett underlag i form av 
kvalitetskrav, hur ett ersättningssystem kommer att se ut, ej heller en 
marknadsanalys. Den begärda utredningen skulle även ta fram rutiner för 
uppföljning på både system-, verksamhets- och avtalsnivå. Frågan om 
lokalerna skulle även belysas (egna lokaler kontra hyrda lokaler av 
kommunen/bolaget). Även personalens arbetsvillkor maste behandlas i 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen 24(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Forts. §85 
utredningen. Utredningen skulle även säkerställa och garantera att minst ett 
kommunalt alternativ erbjuds 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 företagen (med undantag av momsen) samt i andra 
hand avslag på ordförandens yrkande enligt ovan. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska vid dagens sammanträde 
besluta att bifalla ordförandens yrkande enligt ovan samt avslag på Pierre 
Sjöströms (S) andrahandsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer fö rst proposition på Pierre Sjöströms (S) 
återremissyrkande och Nino Vidovics (M) yrkande om att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande enligt ovan och 
Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Om röst n i ngsresu l ta t 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare .Ta Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 25(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 s 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 70, 2015 
Socialnämndens beslut § 48, 2015 
Utredning avseende införande av LOV i särskilt boende i Staffanstorps 
kommun 
Kommunstyrelsens beslut § 64, 2015 

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 vilka 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 (in kl. momspåverka n). 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 2015-06-01 



statfa nstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 26(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§86 Byggnation av ny skola i norra Staffanstorp 
2015-KS-238 

Kommunstyrelsen beslutar 

att en ny skola för ca 550 elever ska byggas på den tomt där Trekantens 
förskola idag är placerad. Denna skola betjänar norra Staffanstorp och 
ersätter Anneroskolan och Borggårdsskolan, 

att nuvarande verksamhet på Trekantens förskola bereds plats på Annero 
förskola, 

att kommunstyrelsens tidigare beslut om att Anneroskolans verksamheter 
flyttas till Bråhögsskolans lokaler kvarstår och genomförs till höstterminen 
2015 för att ge elever och personal en god miljö tills den nya 
skolbyggnaden står klar, 

att Borggårdsskolans verksamhet flyttas till den nya skolan när den står 
klar och då upphör skolverksamheten vid Borggårdsskolan, 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra planering för 
nybyggnationen av den nya skolan. Aterrapportering sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje sammanträdestillfälle. 

att ett utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören avseende 
Stanstorpsskolan. Utredningen ska visa behovet lokalförändringar, 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för marken vid nuvarande Trekantens förskola, så att den kan 
innehålla en ny skola, 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta särskilda 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägarna kring den nya 
skolan samt skolvägar från Borggårdsomradet till den nya skolan, samt 

att uppmana Kommunfastigheter AB att riva Anneroskolan. 

Ärendebeskrivning 

Ett nytt förslag på placering av en ny skola i norra Staffanstrop har tagits 
fram, eftersom den tidigare detaljplanen för ny Anneroskola inte var möjlig 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsen 27(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Forts. § 86 
att genomföra. Skolan föresla.s byggas på den tomt som idag rymmer 
Trekantens förskola. Verksamheten på Trekantens förskola bereds plats i 
Anneraförskolas nyrenoverade lokaler. När den nya skolan står färdig 
kommer den att kunna rymma även Borgårdsskolans elever. 
Borgårdsskolans verksamhet flyttas då till den nya skolans lokaler. Det 
tidigare fattade beslutet om att Annerosskolans verksamheter flyttas till 
Bråhögsskolans lokaler under byggprocessen kvarstår och genomförs redan 
till höstterminen 2015 för att ge elever och personal en god skolmiljö fram 
tills den nya skolan står klar. 

stanstorpsskolan föreslås byggas ut för att rymma ca 550 elever. Det 
tillgodoser närområdets långsiktiga behov av skolplatser. Kommunen 
strävar efter att så långt som möjligt bygga skolor med denna volym. Det 
ger bra pedagogiska, administrativa och ekonomiska förutsättningar att 
bedriva skola. Det möjliggör för effektiva och flexibla skolbyggnader som 
kan fungera som saväl tre-parallellig F-6-skola som en två-parallellig F-9-
skola. 

Yrkanden 
Nino Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att en ny skola 
för ca 550 elever ska byggas på den tomt där Trekantens förskola idag är 
placerad. Denna skola betjänar norra Staffanstorp och ersätter 
Anneroskolan och Borggårdsskolan, att nuvarande verksamhet på 
Trekantens förskola bereds plats på Annero förskola, att kommunstyrelsens 
tidigare beslut om att Anneroskolans verksamheter flyttas till 
Bråhögsskolans lokaler kvarstår och genomförs till höstterminen 2015 för 
att ge elever och personal en god miljö tills den nya skolbyggnaden står 
klar, att Borggårdsskolans verksamhet flyttas till den nya skolan när den 
står klar och då upphör skolverksamheten vid Borggårdsskolan, att ge 
kommundirektören i uppdrag att genomföra planering för nybyggnationen 
av den nya skolan. Återrapportering sker till kommunstyrelsens 
arbetsutskott vid varje sammanträdestillfälle, att ett utredningsuppdrag 
lämnas till kommundirektören avseende Stanstorpsskolan. Utredningen ska 
visa behovet lokalförändringar, att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
far i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för marken vid nuvarande 
Trekantens förskola, så att den kan innehålla en ny skola, att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta särskilda 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägarna kring den nya 
skolan samt skolvägar från Borggårdsområdet till den nya skolan, samt 

att uppmana Kommunfastigheter AB att riva Anneroskolan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



s taftanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 28(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Forts. § 86 

David Wittlock (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta avslå Nino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan mot David 
Wittlocks (MP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Reservationer 

David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 59, 2015 
Tjänsteskrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 29(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§87 Hemställan till kommunfullmäktige att anta 

detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl., Åttevägen 

2014-KS-249 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl., Åttevägen. 

Ärendebeskrivn ing 

Länsstyrelsen beslutade den 28 april2015 att upphäva miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplan för del av fastigheten 
Hjärup 18:2 m.fl. med motivet att detaljplanen i aktuell nordlig del saknar 
stöd i översiktsplanen och då mark tas i anspråk som numera är avsett för 
allmänt ändamål bedöms nämnden sakna befogenhet att anta detaljplanen 
och borde därmed ha lämnat över ärendet till kommunfullmäktige varför 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 maj 2015 § 44 beslutade att 
hemställa till kommunfullmäktige att anta aktuell detaljplan. 

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att under överläggningen i 
detta ärende har frågan om trafik pa Klockgårdsvägen belysts. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl. , Åttevägen. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

På grund av jäv närvara inte Björn Stigborg (S) vid handläggningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44, 2015 
Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl. Åttevägen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kom m unstyreisen 30(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§88 Avsiktsförklaring om lokal överenskommelse mellan 

kommun och arbetsförmedling om samverkan 

avseende arbetslöshet unga 
2015-KS-225 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Staffanstorps kommun tecknar en avsiktsförklaring med den lokala 
arbetsförmedlingen, 

att kommundirektören får i uppdrag att på delegation teckna en sådan 
avsiktsförklaring, samt 

att kommundirektören får i uppdrag att se till att ett förslag på en 
överenskommelse med den lokala arbetsförmedlingen tas fram under 2015. 

Ärendebeskrivning 

Delegationen för unga till arbete (Dua ) har i uppdrag att verka för att 
arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större 
genomslag på lokal nivå. Dua ska främja statlig och kommunal samverkan 
på området. Det främs ta verktyget för Dua:s arbete ska vara lokala 
överenskommelser mellan kommunen och arbetsförmedlingen. 

En gemensam avsiktförklaring mellan den lokala arbetsförmedlingen och 
kommunen kan tecknas som en start för arbetet med att ta fram en lokal 
överenskommelser. Kommuner som inkommer med en avsiktsförklaring 
före den 30 juni 2015 kan ansöka om 200 000 kr i statbidrag. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att Staffanstorps kommun 
tecknar en avsiktsförklaring med den lokala arbetsförmedlingen, att 
kommundirektören får i uppdrag att på delegation teckna en sådan 
avsiktsförklaring, samt att kommundirektören får i uppdrag att se till att ett 
förslag på en överenskommelse med den lokala arbetsförmedlingen tas fram 
under 2015. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

C') 

Kommunstyrelsen 31(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

Forts. § 88 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 68 , 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-13 
Bilaga 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 32(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§89 Yttrande över Överprövningsutredningens 

betänkande - Överprövning av upphandlingsmål m.m. 

(SOU 2015:12) 
2015-KS-158 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Finansdepartementet avge i ärendet föreliggande yttrande, daterat 
2015-05-11, över betänkande av Överprövningsutredningen avseende 
Överprövning av upphandlingsmål 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 Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att till Finansdepartementet 
avge i ärendet föreliggande yttrande, daterat 2015-05-11, över betänkande 
av Överprövningsutredningen avseende Överprövning av upphandlingsmål 
m.m. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 68, 2015 
Yttrande 2015-05-11 
Betänkande av Överprövningsutredningen avseende Överprövning av 
upphandlingsmål m.m. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

c::> 



Staffa nstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

33(43) 

DATUM: 2015-06-01 

§90 Yttrande över planprogram för Pråmlyckan

Lindströms i Lomma kommun 

Ordförandens signatur 

c_) 

2015-KS-166 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Lomma kommun har till Staffanstorps kommun översänt planprogram för 
området Pråmlyckan-Lindströms för yttrande. Inom planområdet finns 
Höje å som har en gemensam avrinning med Staffanstorps kommun. 
Planförslaget har på ett föredömligt sätt tagit hänsyn till ekologiska 
korridorer, rekreationsstråk och översvämningsriskeL Helhetsperspektiv 
har anlagts för hur Höje å hanteras. Staffanstorps Kommun har därmed 
ingen erinran mot planprogrammet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att ingen erinran finns mot Planprogram för Pråmlyckan
Lindströms i Lomma kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 71, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Inbjudan till samråd 2015-04-10 
Planprogram 2015-04-10 
Miljökonsekvensbeskrivning 2015-04-10 

Justerandes signatur 

Q 
Utdragsbestyrka n de 



statfa nstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

34(43) 

DATUM : 2015-06-01 

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 1 343 kvm. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
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 1 343 kvm. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 75, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Optionsavtal med bilagor med Vikhem Exploatering AB, org.nr.: 556814-
2854 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 35(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§92 Avsiktsförklaring för etapp 1, Kontoret Sockerstan del 

av Brågarp 6:1 
2015-KS-215 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till Avsiktförklaring för markanvisning med 
Darlin Fastigheter i Malmö AB, org nr 556805-3499, för del av Brågarp 
6:1. 

Ärendebeskrivning 

Avsiktsförklaringen innebär att kommunen avser att markanvisa del av 
fastigheten Staffanstorp Brågarp 6:1 till exploatören. Avsiktsförklaringen 
innebär en rätt för exploatören att ensam förhandla med kommunen under 
den tid Avtalet gäller. Avsiktsförklaringen reglerar åtagande och 
skyldigheter under avtalstiden och ska resultera i markanvisningsavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelen ska besluta 
att godkänna utarbetat förslag till Avsiktförklaring för markanvisning med 
Darlin Fastigheter i Malmö AB, org nr 556805-3499, för del av Brågarp 
6:1. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 76, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Avsiktsförklaring med bilagor med Darlin Fastigheter i Malmö AB, 
org nr 556805-3499 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

V-



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

36(43) 

DATUM: 2015-06-01 

§93 Förkalkyl för Vikhemsområdet 
2015-KS-217 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till förklakyl för Vikhemsområdet. 

Ärendebeskrivning 

Förkalkylen redovisar beräknade intäkter och kostnader för respektive 
deletapp i Vikhem samt totalen för alla etapperna. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna utarbetat förslag till förklakyl för Vikhemsområdet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 78, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Förkalkyl 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 37(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-06-0 1 

§94 Förkalkyl för Hjärup NO, etapp 3 
2015-KS-216 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag på förkalkyl för Hjärup Nordost Etapp 3, 
del av Stora Uppåkra 12:2. 

Ärendebeskrivning 

Förkalkylen redovisar beräknade kostnader och intäkter för projektet 
Hjärup Nordost Etapp 3, del av Stora Uppåkra 12:2. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta godkänna 
utarbetat förslag på förkalkyl för Hjärup Nordost Etapp 3, del av Stora 
Uppåkra 12:2. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 77, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-12 
Förkalkyl 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

38(43) 

DATUM: 2015-06-01 

§95 Förvärv av Staffanstorp Hemmestorp 3:15 
2015-KS-239 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att förvärva fastigheten Staffanstorp Hemmestorp 3:15 samt att utgiften för 
fastighetsförvärvet ska finansieras genom att uppta lån, då utöver sedan 
tidigare beslutade lånevolym. 

Ärendebeskrivning 

Hemmestorp 3:15 förvärvades år 2007 av Handelsplats Staffanstorp AB, 
(lkano) för 30 000 000 kronor med avsikten att utveckla ett 
handelsområde. Staffanstorps kommun har i dagsläget endast ca 7000 kvm 
verksamhetsmark kvar, och med anledning av detta togs det under hösten 
2014 kontakt med lkano då deras mark fortfarande är oexploaterad. Ikano 
har inga intentioner att exploatera området och de är villiga att sälja 
tillbaka marken till Staffanstorps kommun för 32 000 000 kronor. Marken 
är detaljplanelagd för handel, ej livsmedel, och verksamheter. Gatunätet är 
till största delen redan utbyggt vilket innebär att nya verksamheter kan 
etablera sig utan föregående detaljplaneläggning och utbyggnad av gatunät 
mm. Köpeskillingen motsvarar de 30 000 000 kronor som Handelsplats 
Staffanstorp AB förvärvade marken för samt 2 000 000 kronor för 
nedlagda kostnader för detaljplaneläggning och lagfart. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten 
Staffanstorp Hemmestorp 3:15 samt att utgiften för fastighetsförvärvet ska 
finansieras genom att uppta lån, då utöver sedan tidigare beslutade 
lånevolym. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-28 
Avtal om överlåtelse av fastigheten Staffanstorp Hemmestorp 3:15 
Karta 

Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n d e 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 39(43) 

, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-06-01 

§96 Svar på motion om utökade parametrar för 

barnvattenprov i statfanstrops kommun 
2014-KS-367 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om utökning av antalet parametrar 
vid analys 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 i sitt beslut§ 30, 2015 yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 30, 2015 anse motionen besvarad. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Richard Olsson (SD), att 
kommunstyrelsen ska besluta föresia kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 79, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-20 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2015 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

O) 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 40(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§97 Redovisning av meddelanden 
201 5-KS-230 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Undertecknat köpekontrakt om försäljning av fastigheten Staffanstorp 
Stanstorp 5:304. Dnr 2015-KS-290 

b) Undertecknat köpekontrakt om försäljning av fastigheten Staffanstorp 
Stanstorp 5:307. Dnr 2015-KS-290 

c) Undertecknat köpekontrakt om försäljning av fastigheten Staffanstorp 
Stanstorp 5:311. Dnr 2015-KS-290 

d) Förlängning av överenskommelse om finansieringstjänster mellan 
Staffanstorps kommun och Sparbanken Skåne. Dnr 2015-KS-198 

e) Skrivelse från Räddningstjänsten Syd gällande godkännande av 
överenskommelse om samordnad tillsyn/tillstånd LBE. Dnr 2015-KS-
148 

f) Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2015-04-28 med 
Staffanstorps Fibernät AB. 

g) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-04-28 med Staffanstorps 
Fibernät AB. 

h) Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2015-04-28 med 
Staffanstorps Energi AB. 

i) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-04-28 med Staffanstorps 
Energi AB. 

j) Revisionens uppföljning av granskningar under mandatperioden 2011 -
2014. Dnr 2015-KS-165 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d ra gsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

rS 

Kommunstyrelsen 41 (43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

k) Riktlinjer gällande nyttigheter för förtroendevalda. Dnr 201 5-KS-244 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§98 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-161 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens delegationsbeslut: 

42(43) 

DATUM : 201 5-06-01 

a) Fullmakt att deltaga vid Höje å vattenråds årsstämma den 2 juni 
2015. 

b) Fullmakt att deltaga vid Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds 
årsstämma den 24 april2015. 

c) Fullmakt att deltaga vid Skånes Luftvårdsförbunds årsstämma den 
24 april2015. 

d) Fullmakt att deltaga vid Sydvatten AB:s årsstämma den 5 juni 2015. 

Övriga delegationsbeslut: 
e) Yttrande till Länsstyrelsen Skåne i ärende om kameraövervakning. 

Dnr 2015-KS-194 

f) Gallring av ekonomi- och personaladministrativa handlingar. 

Dnr 2015-KS-177 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

L) s 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 43(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-01 

§99 Ansökan om att ingå i nätverk om medborgardialog 
201 5-KS-247 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Staffanstorps kommun ansöker om att delta i nätverket 
Medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor 
samt, 

att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om deltagande i nätverket. 

Ärendebeskrivning 

Projektet Medborgardialog inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
inbjuder kommuner, landsting och regioner till nätverk Medborgardialog för 
att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor. Målet är att deltagarna i 
nätverket ska prova medborgardialog för att hantera och förebygga konflikter 
i komplexa samhällsfrågor som tar tillvara kraften för kreativa lösningar från 
medborgare, intressenter och andra. 

Att delta i SKL:s nätverk är ett sätt att vidareutveckla arbetet med 
medborgardialogen. Det är helt i li nje med att engagerade medborgare är ett 
av de politikområden för kommunfullmäktiges mål2015-2018 som 
fastställdes av fullmäktige 2015-05-11. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S) och David Wittlock (MP) att kommunstyrelsen ska besluta att 
Staffanstorps kommun ansöker om att delta i nätverket Medborgardialog 
för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor samt att ge 
kommundirektören i uppdrag att ansöka om deltagande i nätverket. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-29 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


