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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§120 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för 

kommunstyrelsen för perioden 

2015-01-01 -- 2015-08-31 
2015-KS-411 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande delårsbokslut tillika ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen för perioden 2015-01 -01 - 2015-08-31. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har i enlighet med ekonomistyrprinciper för 
Staffanstorps kommun att besluta i ärende om delårsbokslut för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna föreliggande delårsbokslut tillika ekonomisk 
uppföljning för perioden 2015-01-01-2015-08-31 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 112, 2015 
Ekonomisk uppföljningidelårsrapport 2015 för kommunstyrelsen 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

c s ® 



5 taff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§121 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för 

Staffanstorps kommun för perioden 

2015-01-01 - 201 5-08-31 
201 5-KS-420 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunful lmäktige beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning/delårsrapport för tiden 201 5-01-01-
2015-08-31 för Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger delårsrapport 201 5 för Staffanstorps kommuns 
verksamheter. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ekonomisk 
uppföljning/delårsrapport för tiden 2015-01-01 - 2015-08-31 för 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-09-22 
Delårsrapport 2015 för Staffanstorps kommun 

·dförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-1 0-12 

§122 Nytt utlåningssystem för biblioteksverksamheten och 

meröppet på biblioteket i Hjärup 

Ordförandens signatur 

(S 

201 5-KS-432 

Kommunstyrelsen beslutat 

att, inom ramen för kommunstyrelsens beslutade investeringsbudget för år 
2 01 5, avsätta 630 tkr för finansiering av nytt utlåningssystem och meröppet 
på biblioteket i Hjärup, samt 

att finansiera nästa års kapitalkostnader till följ d av ovanstående 
investering genom orobudgetering från kommunstyrelsens driftbudget till 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2016 motsvarande 65 tkr. 

Ärendebeskrivning 

På kommunens bibliotek finns totalt tre utlånings- och 
återlämningsautomater. Dessa självhjälpsautomater är uppskattade men har 
låg nyttjandegrad. Systemet bygger på streckkoder där varje bok måste 
scannas separat. Automaterna är nu mer än 10 år gamla vilket betyder mer 
underhållsarbete och fler störningar (det vill säga material som inte går a tt 
låna eller återlämna via automat) vilket leder till att låntagarna i allt mindre 
utsträckning använder sig av tekniken. Automaterna togs ur leverantörens 
sortiment för cirka fem år sedan. Fler och fler bibliotek använder sig av ett 
system som är baserat på RFID-teknik. Istället för streckkoder utrustas allt 
biblioteksmaterial med ett chip. Med detta behöver man inte fundera på om 
boken blivit registrerad och avlarmad. M an lägger bara boken på en 
läsplatta dä r den lånas ut och larmas av samtidigt. Det är en låntagarvänlig 
teknik som gör det snabbare och enklare att låna böcker. 

M eröppna bibliotek finns på en rad orter runt Skåne och innebär enkelt a tt 
myndiga låntagare (barn i vuxet sä llskap) kan komma in i biblioteket även 
när biblioteket är obemannat. Hjärup är i behov av en offentlig och 
kostnadsfri mötespla ts och kommunen möter på så sätt kraven på ökad 
tillgänglighet. Ett meröppet bibliotek kornmer att ha öppet å rets alla dagar; 
även midsommar, julafton och nyårsafton. 

Den tota la investeringskostnaden (investeringen genomförs innevarande å r) 
beräknas uppgå till 630 tkr. Kapitalkostnaden som börjar löpa nästa år 
beräknas uppgå till 65 tkr och föreslås finansieras genom en orobudgetering 
från kommunstyrelsens till kultur- och fritidsnämndens drifts budget för år 
2016 . Den löpande drifts- och underhållskostnaden på 50 tkr kan 
finansieras inom bibliotekets driftsbidrag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-10-12 

Forts. § 122 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att, inom ramen 
för kommunstyrelsens beslutade investeringsbudget för år 2015, avsätta 
630 tkr för finansiering av nytt utlåningssystem och meröppet på 
biblioteket i Hjärup, samt att finansiera nästa års kapitalkostnader till följd 
av ovanstående investering genom ombudgetering från kommunstyrelsens 
driftbudget till kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2016 
motsvarande 65 tkr. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-10-05 

J~randes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 10-12 

§123 Förslag till nytt ägardirektiv för Staffanstorps 

Centrum AB 
2014-KS-442 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av gällande ägardirektiv för Staffanstorps Centrum 
AB (antagen kf§ 203, 2012), anta nytt ägardirektiv för Staffanstorps 
Centrum AB att gälla från och med år 2016 enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i§ 156, 2014 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ge kommundirektören i uppdrag att under 2015 utarbeta 
förslag till nytt ägardirektiv att gälla fr.o.m. år 2016. 

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sina bolag. 
Ägardirektiv är till för att tydligt klargöra vad man vill med bolaget, vilken 
nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt ramar och 
villkor för verksamheten. 

Den rättsliga grunden för ägarens styrning finns i kommunallagen och 
aktiebolagslagen. Kommunallagen anger ramarna för kommunens ägande 
av bolag. Den kommunalrättsliga ramen för ägarens inflytande kan kort 
beskrivas så att kommunfullmäktige fastställer kommunens ändamål med 
bolagens verksamheter, genom bolagsordning och ägardirektiv, samt utser 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Innan bolaget fattar beslut av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt ska kommunfullmäktiges 
ställningstagande inhämtas. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 
en särskild uppgift i utövande av tillsyn över bolagen, den så kallade 
förvaltningskontrollen. Kommunstyrelsen ska också i årliga beslut bedöma 
om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamål fullmäktige 
fastställt och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som 
gäller för verksamheten. Aktiebolagslagen stipulerar också att det i 
bolagsordningen ska uppges inriktning och syfte med bolaget, särskilt om 
det finns fler syften än vinstmaximering. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att, då med upphävande av 
gällande ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB (antagen kf § 203, 
2012), anta nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB att gälla från 
och med år 2016 enligt bilaga l. 

dförandens signatur J~randes signatur Ut d r agsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-10-12 

Forts. §123 
besluta att i förslag till ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB, under 
punkten 1 efter sista meningen lägga till följande lydelse: " ... , samt av 
kommunfullmäktige antagna bestämmelser för arvoden.", dels besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att, då med upphävande av gällande 
ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB (antagen kf § 203, 2012), anta i 
ärendet föreliggande förslag till nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum 
AB att gälla från och med år 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut§ 114, 201 5 
Förslag till ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB 2015-08-13 

Ju~andes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ägardirektiv för statfanstorps Centrum AB 

1(7) 

Detta ägardirektiv avser statfanstorps kommuns bolag - s tatfanstorps Centrum 
AB (556189-1622), (nedan kallat bolaget) och har antagits av 
kommunfullmäktige i § XXX 2015. Ägardirektivet har fastställts på 
bolagsstämma 2015-xx-xx. 

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Bolaget ägs av statfanstorps kommun och är en del av kommunens verksamhet. 
Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Dess verksamhet regleras, utöver lag 
och bolagsordningen, av kommunövergripande direktiv/ policys (tillämpliga 
delar) utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställda 
av bolagsstämman, samt av kommunfullmäktige antagna bestämmelser för 
arvoden. 

2 Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdat direktiv . 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

3 Kommunens insyn och styrfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap 1§ kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kornmunens insyn och 
styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna 

cS la 
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viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap l a§ kommunallagen har 
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

4 Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget 
får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 

Bolaget har till uppgift att: 

Äga och förvalta sådana aktiebolag som enligt 2 kap 7§ kommunallagen 
drivs för att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medborgarna i Staffanstorps kommun. 

Bolaget ska vid behov tillhandahålla administrativa eller andra tjänster 
åt Staffanstorps kommun. Detta ska ske mot skälig marknadsmässig 
ersättning. 

5 Ekonomi 

Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och ha en ekonomisk ställning som 
medger utveckling utan ägartillskott. 

Bolagets resultat efter finansiella poster och exklusive reavinster/- förluster ska 
förstärkas årligen för att vara positivt senast vid utgången av år 2020. 
När resultatet så medger ska bolaget lämna avkastning till kommunen. 

Då upplåningskostnad med pantbrev som säkerhet är att likställa med 
upplåning mot kommunal borgen ska beslutad borgensram i första hand 
nyttjas. Bolaget ska årligen betala borgensavgift till kommunen. Storleken på 
avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 

Fr o m år 2020 ska bolaget amortera på upptagna lån. Amorteringsnivån ska 
årligen minst motsvara den totala avskrivningsnivån. 
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Ovanstående ska utgöra utgångspunkt för bolagens verksamhetsmässiga och 
ekonomiska planering. 

6 Mål för bolagets verksamhet 

Målet för bolagets verksamhet är att samordna dotterbolagens verksamheter på 
ett sådant sätt att samordningsvinster uppstår, samt att förenkla och förtydliga 
styrningen av de i koncernen ingående dotterbolagen. 

6.1 Bolaget ska ge Slaffanstorps Energi AB direktiv om att: 

a) inom sitt koncessionsområde verka för en långsiktigt stabil leverans av 
energi 
b) utveckla elnätet på ett sätt som är el-, drift- och personsäkert 
c) återinvesteringstakten i elnätet ska vara av sådan omfattning att en 
långsiktig stabilleverans av elenergi kan säkerställas 
d) bibehålla reservkraftverk så att den totala reservkraften inte understiger 
vad den är vid dessa ägardirektivs antagande (ca l MW) 
e) bolaget ska miljöcertifieras 

6.2 Bolaget ska ge Slaffanstorps Kommunfastigheter AB direktiv 
om att: 

a) ha som föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler och 
därtill hörande kollektiva anordningar 
b) förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler 
c) sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter 
d) äga och förvalta vindkraftverk för sin egen elförbrukning 
e) ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både avseende nyproduktion och 
befintligt bestånd 

6.3 Bolaget ska ge Staffanstorpshus AB direktiv om att: 

a) i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Staffanstorps kommun 
genom att förvärva, äga, bebygga förvalta, förädla och försälja fastigheter och 
tomträtter. 
b) ta miljömässig hänsyn i alla beslut, både avseende nyproduktion och 

cs a1 
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c) äga och förvalta vindkraftverk 

4(7) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

5(7) 

6.4 Bolaget ska ge Slaffanstorps Fibernät AB) direktiv om att: 

a) äga och bygga ut det befintliga kommunala fibernätet 
b) uppgradera fibernät till ett s k öppet stadsnät, enligt de kriterier och 
förutsättningar som beskrivs i Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 
c) prioriteringar vid utbyggnad ska göras utifrån den sammanlagda 
samhällsnyttan av varje insats 

7 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Nedanstående gäller även för beslut som fattas i respektive 
dotterbolag. 

Kommunfullmäktiges beslut ska alltid inhämtas såvitt avser 

a) större investeringar och större försäljningar av egendom, då till ett belopp 
överstigande 100 miljoner kronor, per enskild affär 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

Uppstår tveksamhet huruvida ett ställningstagande krävs ska bolaget samråda 
med kommunstyrelsen. 

8 Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med den samma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap l och l a §§ kommunallagen. 

9 Information och ägardialog 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska medverka vid minst 2 samrådsmöten per år. Dessa ska behandla 
analys av bolagens ekonomi, verksamhet och strategi. 
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Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) VD-rapporter inkluderande en beskrivning av verksamhetsutvecklingen, 
ekonomisk och finansiell analys, bedömning av årets måluppfyllelse, resultat
och balansräkning samt väsentliga nyckeltal 
d) delårsrapport enligt de anvisningar och tidplaner som upprättas av 
kommunen 
e) av styrelsen godkänd årsredovisning inkl. revisionsberättelse och 
granskningsrapport, enligt de anvisningar och tidplaner som upprättas av 
kommunen 
f) beslutad årlig plan för intern kontroll, 
g) uppföljning av den årliga interna kontrollen inklusive och en beskrivning 
av beslutade åtgärder 

10 Upphandling 

Bolaget ska, när så är lämpligt, medverka i samordnad upphandling av varor 
och tjänster tillsammans med Staffanstorps Kommun. 

11 Informationssammanträde 

Bolaget skall årligen anordna informationssammanträde för ledamöterna och 
ersättarna i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet skall styrelseordförande, 
verkstä llande direktör, revisorer och lekmannarevisorer närvara och besvara 
frågor om bolagskoncernens verksamhet. Informationssammanträdet sker 
lämpligen i samband med ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. Vid 
informationssammanträdet får styrelseledamöter, verkställande d irektör och 
revisorer och lekmannarevisorer lämna sådan information som aktieägarna 
enligt aktiebolagslagen äger förfoga över. Undantaget är sådan information 
som är föremål för sekretesskydd. 

12 Allmänna handlingar 

Bolaget med dotterbolag ska tillämpa kommunens arkivreglemente. 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen. 
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13 Revisorer och lekmannarevisorer 

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s uttalande Rev U17 om gemensam 
revison tillämpas i tillämpliga delar. 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivi ts på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom 
ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första 
stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelsen. 



Staff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 1 0(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§124 Samverkansprojekt med stöd av MärkONA i 

statfanstorp 
201 5-KS-421 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att Staffanstorps kommun deltar i "Samverkansprojekt med 
stöd av MärkDNA", enligt i ärendet föreliggande projektplan, och övriga 
till denna hörande handlingar, 

att uppdra till kommundirektören att verkställa beslutet enligt första att
satsen, samt 

att de Staffanstorps kommuns förekommande kostnader under år 2015 för 
projektmedverkan som inte täcks av bidrag, ska finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens budget detta år. 

Ärendebeskrivning 

Tillsammans med Polisen har utarbetats ett förslag till ett projekt, benämnt 
Staffanstorpsmodellen, där den grundläggande insatsen ska vara att utrusta 
3000 av Staffanstorps kommuns sammanlagt ca 8800 hushåll med 
MärkDNA, detta då syftande till minskning av bostadsinbrotten i 
kommunen, och också högre polisiär uppklarningsprocent av stöldbrott. 

Det får anses vara angeläget, som en del av kommunens ansvar att 
medverka till att Staffanstorps kommun är en trygg kommun att bo i, att 
delta i nu aktuellt projekt, för vilkets genomförande kan finnas möjligheter 
att erhålla ekonomiskt stöd från Brå. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna att Staffanstorps kommun deltar i 
"Samverkansprojekt med stöd av MärkDNA", enligt i ärendet föreliggande 
projektplan, och övriga till denna hörande handlingar, att uppdra till 
kommundirektören att verkställa beslutet enligt första att-satsen, samt att 
de Staffanstorps kommuns förekommande kostnader under år 2015 för 
projektmedverkan som inte täcks av bidrag, ska finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens budget detta år. 

Beslutsgång 

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

Jrdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(S 
' .. 



stalfanstorps 
kommun 

)rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 107 

Bes l ut s underlag 
Arbetsutskottets beslut§ 107, 2015 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2015-09-07 
Projektplan 
Ansökan 
Bilagor 

11 (20) 

DATUM : 2015-1 0-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



5 taff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 12(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§125 Organisatorisk tillhörighet för 

fritidsgårdsverksamheten i statfanstorps kommun 
2015-KS-387 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fritidsgårdsverksamheten flyttas från socialnämndens 
verksamhetsområde till kultur- och fritidsnämnden, samt 

att från socialnämndens budgetram för år 2016 överföra 3 320 tkr till 
kultur- och fritidsnämnden, avseende ny organisatorisk tillhörighet för 
fritidsgårdsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2015, § 19 att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för överförande 
av ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från socialnämnden till kultur
och fritidsnämnden. 

Fritidsgårdsverksamheten föreslås organisatoriskt flytta från 
socialnämndens verksamhetsområde till kultur- och fritidsnämnden. Syftet 
är att ytterligare intensifiera arbetet med en främjande 
fritidsgårdsverksamhet. Med en tydligare koppling till föreningslivet skapas 
bättre förutsättningar för ungdomars fysiska, kulturella och sociala 
utveckling. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
fritidsgårdsverksamheten flyttas från socialnämndens verksamhetsområde 
till kultur- och fritidsnämnden, samt att från socialnämndens budgetram för 
år 2016 överföra 3 320 tkr till kultur- och fritidsnämnden, avseende ny 
organisatorisk tillhörighet för fritidsgårdsverksamheten. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 115, 2015 

) rdförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c> 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 13(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§ 126 Yttrande i mål 6302-15 angående laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 
2015-KS-293 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande 
daterat 2015-09-25. 

Ärendebeskrivning 
Staffanstorps kommun ska enligt föreläggande från Förvaltningsrätten i 
Malmö avge yttrande i mål6302-15 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande 
yttrande daterat 2015-09-25. 

Särskilda uttalanden 

David Wittlock (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-06 
Yttrande 2015-09-25 
Förvaltningsrättens föreläggande 

·dförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tf) 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(20) 

DATUM: 2015-10- 12 

§127 Sammanträdesdatum 2016 för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

>rdförandens signatur 

C) 

2015-KS-444 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att fastställa sammanträdesdatum för år 2016 för kommunstyrelsen enligt 
bilaga l . 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa sammanträdesdatum för år 2016 för kommunfullmäktige 
enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fastställande av sammanträdesdatum och tider för år 2016 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska 
besluta att fastställa sammanträdesdatum för år 2016 för kommunstyrelsen 
en ligt bilaga l, dels besluta föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
sammanträdesdatum för år 2016 för kommunfullmäktige enligt bilaga l. 

Beslutsgång 

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

Bes l ut s underlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-06 
Förslag till sammanträdesdatum 2016, 2015-09-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

u(J 



Staffanstorps 
kommun 

20 15-09-29 1 ( 1 ) 

KSAU KS KF 
M åndagar kl 09.30 M åndagar kl 18.00 Må ndagar kl 18.00 

(7 december 2015) 8 februari 

22 februari 7 mars 
21 mars 

l 21 mars l 4 april l 25 april 

18 a pri l 2 maj 
13 juni 

16 maj 30 maj (Budget, OBS! ki.09 .00) 

l 19 september l 3 oktober l 17 oktober 

l 10 oktober l 31 oktober l 21 november 

14 november 28 november 12 december 
(julavslutning) 

Obs! 
Kommunfullmäktige kommer även ka llas till två heldagssammanträden enligt 
nedan: 

Onsdagen den 17 februari kl. 09.00-16.00- Förutsä ttningar för budget 201 7, 1 
Onsdagen den 9 mars k l. 09.00-16.00- Förutsättningar för budget 2017, 2 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(20) 

DATUM: 20 15- 10-12 

§128 Försäljning av mark, Kabbarp 3:8 
2015-KS-104 

>rdförandens signatur 

CS 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Stiftelsen Akademihemman försälja Kabbarp 3:8 på de villkor som 
framgår av utarbetat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 30, bemyndigar 
kommunstyrelsen att fastigheten Kabbarp 3:8, ska säljas till för en 
köpeskilling som lägst motsvarar marknadspriset för åkermark av samma 
klassificering. 
Fastigheten annonserades ut under juli och augusti för försäljning på den 
öppna marknaden med ett begärt pris om 424 000 kr/ha (marknadspris) 
eller högstbjudande. Vid anbudstidens slut hade sex anbud inkommit. 
Samtliga anbudsgivare kontaktades och efter fortsatt budgivning blev 
slutpriset 500 OOOkr/ha, tota lt 18 400 000 kronor. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att t ill Stiftelsen 
Akademihemman försälja Kabbarp 3:8 på de villkor som framgår av 
utarbetat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 201 5-10-06 
Överenskommelse om fastighetsreglering 
Kommunfullmäktiges beslut§ 30, 2015 

Justerandes signatur 

~-
Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 16(20) 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§129 Yttrande över Järnvägsplan för ombyggnad av Södra 

stambanan delen Flackarp-Arlöv i Staffanstorps, 

Burlövs och Lomma kommuner, inför fastställelse 
2014-KS-205 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, till Trafikverket avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 201 5-09-
17 över Järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan, delen Flackarp
Arlöv i Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket Region Syd har överlämnat järnvägsplanen till Trafikverket 
för fastställelseprövning. Med anledning av inkomna synpunkter under 
granskningen har järnvägsplanen ändrats . Trafikverket ger nu Staffanstorps 
kommun möjlighet att framföra ytterligare synpunkter på de reviderade 
handlingarna innan beslut fattas . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Trafikverket avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 
2015-09-17 över Järnvägsplan för ombyggnad av Södra stambanan, delen 
Flackarp-Arlöv i Staffanstorps, Burlövs och Lomma kommuner. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 119, 2015 
Förslag till yttrande 201 5-09-1 7 
Järnvägsplan 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyre Isen 17(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 0-1 2 

§130 Markanvisningsavtal/överlåtelseavtal för del av 

Vikhem Il, (delområdena D, E och 1), omfattande 

fastigheterna stanstorp 5:317 l 5:320 och 5:322 
2015-KS-45 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal/överlåtelseavtal med 
Tommy Nilsson Holding AB, orgnr: 556652-1315, omfattande 
fastigheterna Seanstorp 5:317,5:320 och 5:322, delområde D, E och I, ca 
13 083 kvm. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av fastigheterna Stanstorp 5:3 17, 5:320 och 5:322 vilka 
omfattas av detaljplan för Stanstorp 5:1 m fl- Vikhem etapp Il. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna utarbetat förslag till 
markanvisningsavtal/överlå telseavtal med Tommy Nilsson Holding AB, 
orgnr: 556652-131 5, omfattande fastigheterna Stanstorp 5:31 7, 5:320 och 
5:322, delområde D, E och I, ca 13 083 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 § 120, 2015 
Förslag till mark a n visnings a v ta l/ över l å telsea v ta l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 18(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-10-12 

§131 Markanvisningsavtal/överlåtelseavtal för del av 

Vikhem Il, (delområdena A, B, C, F och G) omfattande 

fastigheterna statfanstorp stanstorp 5:314, 5:315, 

5:316, 5:318 och 5:319 
2015-KS-61 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal!överlåtelseavtal med 
Vikhem Exploatering AB, orgnr: 556814-2854, ca 7670kvm. 

Ärendebeskrivning 

Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av fastigheterna Seanstorp 5:314,5:315,5:316, 5:318 och 
5:319, vilka omfattas av detaljplan för Seanstorp 5:1 m fl - Vikhem etapp 
Il. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna utarbetat förslag till 
markanvisningsavtal/överlåtelseavtal med Vikhem Exploatering AB, orgnr: 
556814-2854, ca 7670kvm. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 121, 201 5 
Förslag till markanvisningsavtallöverlåtelseavtal 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



staHanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 19(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 0- 12 

§132 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-280 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut avseende upphandling 
gällande införande av parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun. Dnr 
2015-KS-65 

b) Undertecknat servitutsavtal mellan Tirup 1:29 och Staffanstorp Borggård 
1:3 gällande spillva ttenledning. Dnr 2015-KS-399 

c) Nyttjanderättsavtal gällande upplagsyta på Vikhem III. Dnr 2015-KS-
400 

d) Avtal mellan Staffanstorps kommun och Räddningstjänsten Syd gä llande 
samordnad tillsyn/tillstånd LBE avseende gasledning. Dnr 2015-KS-148 

e) Planavtal för upprättande av detaljplan för Stationsbron med anledning 
av Trafikverkets planerade utbyggnad av Södra stambanan på sträckan 
Flackarp- Arlöv, fyra spår. Dnr 2014_KS-304 

f) Planavtal för upprättande av detaljplan för Spårområdet med anledning 
av Trafikverkets planerade utbyggnad av Södra stambanan på sträckan 
Flackarp- Arlöv, fyra spår. Dnr 2014-KS-304 

g) Planavtal för upprättande av detaljplan för Banvallsvägen med anledning 
av Trafikverkets planerade utbyggnad av Södra stambanan på sträckan 
Flackarp- Arlöv, fyra spår 2014-KS-304 

h) Inkomna synpunkter från en medborgare gällande parkering i 
Staffanstorp samt ordförandens svar. Dnr 2015-KS-427 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1{0 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§133 Redovisning av delegationsbeslut 
201 5-KS-398 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens delegationsbeslut: 

20(20) 

DATUM: 2015-10-12 

a) Arrangemang gällande visning av fotbollsmatchen Paris Saint German
Malmö FF på storbilds-TV på torget i Staffanstorp. Dnr 2015-KS-397 

b) Utfärdad fullmakt för förande av Staffanstorps kommuns talan mot 
Konkurrensverkets beslut i tillsynsärende 733/2014. Dnr 2014-KS-519 

Övriga delegationsbeslut: 

a) Upptagande av lån för förvärv av Staffanstorp Hemmestorp 3:15 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

rrJ 


