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Stina Hansson §§ 124-126 
Cecilia J ansson §§ 124-131 
Lai la O lsen (S) §§ 124-1 26 
M aria S. Ern blad § 127 

Emma Jörgensen (praktikant) 

Justerande: Pierre Sjöström (S) 
Justering: Rådhuset, 2015-11-20 klockan 15.00 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

Anslag/Bevis 

Protoko llet ä r justerat. Justeringen har till kännagivits genom anslag. 

Beslutsorga n: 
Samma nrrädesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
P a ra g ra fe r: 

Anslag sä tts upp: 
Ans lag tas ner: 
Protokollet förva ras 

Underskrifter: 

Kom m unstyreisens a rbctsu tskatt 
2015-11-18 
09.30-12.40 
Rådhuset, sa mmanträdesrum Esarp 
§§ 122-155 

2015-11 -23 
20 15-12-15 
Rådhuset 

Harriet Wetterskog 

Ordförandens srgnatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 3(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11- 18 
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§ 135 Ti ll syn över hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap l:a 
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§ 136 Aviserad överlåtelse av aktier i Business Porr Staffanstorp AB .... ........ .. ..... 24 
§ 137 Tillägg m.m. till bestämmelserna om ersä ttning till kommunala 

förtroendeva lda i Staffanstorps kommun .................................... .. .. .......... 25 
§ 138 Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening .................... ...... .................. 26 
§ 139 Regler för lokaluthyrning i Staffanstorps kommun .......... ............ .. .. .... .... . 2 7 
§ 140 Informationshanter ingsplan för kommunstyrelsen .. .............................. .... 28 
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§143 Projektkatalog Tillväxt 20 15-2024 ........ .............. ................ .. .................. . 32 
§144 Bostadsförsörjningsprogram för Staffansrorps kommun .. .......... ................ 33 
§145 Exploateringsavtal för Pihlängen, St Uppåkra 2:14, 2:56,2:62 m fl .......... 35 
§146 2015-KS-281 Exploa teringsavtal för Pihlängen, St Uppåkra 2:56 ........ .... . 36 
§ 14 7 Markanvisnings/marköverlåte lseavtal med Eksjöhus avseende delområde J 

och K på Vikhem Il (fastigheterna Stanstorp 5:323 samt Stanstorp 5:324 ).3 7 
§148 Markanvisnings/marköverlåtelseavta l med Vikhem Fastighets AB avseende 

delområde H och L på Vikhem II (fastigheterna Stanstorp 5:321 sa mt del av 
Stanstorp 5:1) .... ............ .. .. ....... ................................ .. .... .. .......... .............. 38 

§149 lvlarköverlåtelseavtal med Vikhem Exploa tering AB omfattande fast igheten 
Stansrorp 5:298 ........ ....... ... ........ .... .. ...... ............. .. ... ....... .. .... ..... .............. 39 

§150 Sva r på motion om riktlinjer för Sta ffansto rps kommuns bostadsförsörjning 
... .. .... ....................... ........ .. ....... ................ .... ..... ................. ......... .......... ... 40 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

eJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 4(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§ 151 Remi tre r i ng a v morion om fru k r r i Il barnen under skol tid i Sr a ffa nsro rps 
kon1tnun .......... .. ...... ....... ... ..... ....... .... .... .......... ...... ..... ... ... ............. ....... .... 42 

§ 152 Remittering a v motion om barnperspektivet i de politiska bes lu ren i 
Sraffanstorps kon1mun ........... ... ............... ........... ........ ............ ...... ... ......... 43 

§ 153 Remitrering av motion om ursorrering av matavfa ll i Sraffanstorp kommun 

········· ·· ······ ···························· ··· ···· ············· ······ ······ ····· ··········· ······· ·· ··········· 44 
§ 154 Remittering av medborga rförs lag angående Hjärups id ronspiars .. ... .. .... .. . 45 
§ 155 Remitrering av medborga rförs lag om antagande av trädpolicy för 

Sraffansrorps kommun ........ ... ................ .. ... ................... ........... ...... .. ... .... . 46 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(j !{J 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-18 

§122 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och 
planerar a rbete till förebyggande av såvä l kriminalitet som förekomst av 
olika slags skadehändelser i Staffansrorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -18 

§ 123 Medborgarlöfte Staffanstorp - Polismyndigheten 
2015-KS-512 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

art godkänna i ärendet fö religga nde överenskommelse "Med borga rlöfte i 
Sraffanstorp 2015-2016." 

Ärendebeskrivning 

I syfte att boende i Staffa n torps kommun ska uppleva en rörre trygghet, 
och till förebyggande av fö rekomst av bosradsinbrott i kommunen, har 
po lismyndigheten och Staffa n torps kommun tidigare genomfört olika 
aktiviteter, och planerar nu också att ti llsammans genomföra ett projekt 
med erbjudande till kommuninnevånare om att de ska kunna DNA-mi:irka 
sin egendom. 

För att genom samordning effektiva re kunna använda polismyndighetens 
och kommunens samman lagda resurser, har utarbetats bifogade förslag ti ll 
överenskommelse, benämnd "Medborgarlöfte i Sraffansrorp, 20 J 5-2016", 
med reglering av det ansvar parterna har för fra mtida a rbete med att 
förebygga bostadsinbrott i kommunen m.m. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian enesson (M ) yrkar att a rbetsutsko ttet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt godkänna i ärendet föreliggande 
överenskommelse "Medborga rlöfte i Staffanstorp 2015-2016." 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till bes lu r och 
finner att arbetsutskottet ha r beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöfte 2015-20 J 5, överenskommelse med polisen 
Tjänsteskrivelse, 2015-1 J -11 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(46) 

DATUM: 2015-11 -18 

§ 124 Information om lokalfrågor i statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rmationen till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informeras om pågående planering av ny skola och förskola 
i Hjärup samt andra lokalfrågor i Staffansrorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 8(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 7015-11-18 

§125 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

tidsperioden 2015-01-01 - 2015-10-31 
2015-KS-504 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 20 J 5-01-
01 - 2014-1 0-31 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören förelägger en ekonomisk uppföljning för perioden 
2015-01-01- 2015-10-31 som uppvisar art kommunstyrelsens 
ve rksamheter har en prognos om ett överskott på 5,337 mil joner kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta a tt godkänna redovisad ekonomisk 
uppföljning för tidsperioden 2015-01-01 - 2014-10-31 för 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 
Tjänsteskrivelse, 2015-lJ -1 O 

Ordförandens s1gnatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s ~ 



~ ~ 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -18 

§ 126 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

tidsperioden 2015-01-01 - 2015-10-31 
2015-KS-503 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

art godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljn ing för tidsperioden 
2015-01-01-2015-10-3 1 för Staffansrorps kommun, samt för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen fö relägger en ekonomisk uppföl jning för Sraffanstorps 
kommun för tiden 201 5-01-01- 2015-10-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrka r att arbetsutskottet ska besluta 
föres lå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2015-01-01-2015-10-31 för 
Staffanstorps kommun , samt för kännedom anmäla ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till beslu t och 
finn er att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2015-11-11 
Ekonomisk uppföljning för Sraffanstorps kommun 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 4 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-18 

§127 lnternbudget, internkontrollplan 2016 samt 

genomförandeplan 2015-2018 för kommunstyrelsen 
2015-KS-502 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta internbudget för å r 2016 för kommunstyrelsen enligt i ärendet 
föreliggande förslag, 

att faststä lla i ärendet fö religgande internkontrollplan för å r 2016 fö r 
kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt 

att fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsen 
för perioden 2015-2018 . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att besluta om internbudget 2016, då ink lusive 
internkontrollplan 2016 och genomförandeplaner för åren 2015-2018. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslura 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta internbudger fö r år 2016 för 
kommunstyrelsen enligt i ~irend et föreliggande förslag, att fas tställa i 
ärendet föreliggande internkontrollplan för år 2016 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde, samt att fastställa i ärendet föreliggande 
genomförandeplan för kommunstyrelsen för perioden 2015-2018 . 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta att informera kommunfullmäktige om 
konsekvenserna av den ospecificerade besparingen som fanns med i 
ramarna och hemställa hos kommunfullmäktige om ytterliga re medel till 
arbetsmarknadsenheten motsvarande 2,340 tkr i enlighet med det 
socialdemokratiska budgetförslaget (bilaga l). 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varand ra och finner att arbetsutskottet 
har besluta t i enlighet med ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reservera r sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Forts. § 127 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Ut dr agsbestyrkande 

CJ 1J 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 1-1 8 

Forts. § 12 7 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskr ivelse 2015-11-12 
Budger 2016 för kommunstyrelsen 
Konsekvensbeskrivning budgetförändring arbetsmarknadsenheten 2015-1 1-
11 
Genomförandeplan 2015-2018 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1) 



Kommunbidrag Kommunstyrelsen 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 

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 
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 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 128 lnvesteri ng s budget 2016 per projekt 
2015-KS-5 10 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

12(46) 

DATUM: 2015-11-18 

art f<~sts tä lla investeringsbudget fö r å r 2016 per projekt, inklusive kalkyl 
och ri dplan, enligt i ä rendet fö religgande förslag. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med ekonomistyrd irekti vet fö r Staffanstorps kommun avsnitt 
2.3 .1 ska kommunstyrelsen fa tta beslut om investeringsbudget per projekt i 
oktober/ november å ret fö re ve rksamhetså ret. Bes lutet innefattar även 
kalkyl (=flerårsplan) och tidplan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M ) yrbr att arbetsutskottet sb besluta 
föres lå kommunstyrelsen besluta att fas tställa investeringsbudget fö r år 
2016 per projekt, inklusive ka lkyl och tidplan, en ligt i ärendet fö religgande 
fö rslag. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta fö reslå kommun fullmäktige besluta anta 
investeringsbudgeten samt att ytterliga re 1.5 miljon kronor till fö rs tekniska 
nämnden Gemensamt Gata-Park. Om inte de 1,5 miljon kronor till fö rs 
kommer der att öka behovet av god planering av arbetet inom tekn iska 
verksa mhet. Det innebär att en del åtgä rder kan få skj utas framåt, 
planerade förbättringar inom belysningss idan och upprustning av g<~tor och 
få r skjutas framåt. Möjligheten ti ll samordningseffekter vid andras arbeten 
såsom tex VA och vid bredbandsförläggning kommer att vara mycket 
begränsad. l enlighet med lekp latsutredningen så är behövs en större 
lekplats i de östra delarna av Staffanstorp anläggas 2016. l området finns 
flertalet mindre lekplatser som få tt fl erta let anmärkningar vid besiktning 
och planeras rivas efter hand. Möjligbeterna för utbyggnad av denna 
kommer att försvå ras i och med att tekniska saknar dessa 1,5 mil jon 
krono r. 

Beslutsgång 

O rdföranden ställer yrkandena mot va randra och finn er att arbetsutskottet 
har bes luta t i enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserve rar sig muntligt till förmån fö r eget yrb ndc. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

~ 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 128 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 J5-11 -J2 
Inves teringsbudger 2016 inklusive kalky l och tidplan 

13(46) 

DATUM 20 15-11 -18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-18 

§ 129 Kommunövergripande internkontrollplan 2016 
2015-KS-514 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att faststä lla kommunövergripa nde internkontrollplan för år 2016 en ligt i 
ärendet fö religgande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kommun styrelsen ha r det övergripande ansva ret fö r att se ti ll att det fi nns 
en god intern kon troll och besluta r bland annat om en å rli g 
kommunövergripande internkontrollplan. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta föreslå 
k ommunstyrelsen bes luta att faststä lla kommunövergripande 
internkontrollplan för år 2016 enlig t i ä rendet föreliggande fö rslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett för slag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enligher med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 20 15-11-12 
Kommunövergripande internkontr ollplan 2016 

Ordförandens signatur ~erandes signatur Utdragsbestyrka n de 

CJ 



tr- ~ 
·-h xr 

Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-18 

§ 130 Uppföljning av internkontrollplan 2015 för 

kommunstyrelsen 
2014-KS-432 

Arbetsutskottet bes lutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna uppfö ljning av internkontrollplan för år 2015 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive å tgä rdsförslag. 

Ärendebeskrivn ing 
En ligt de r av kommunfullmäktige fastställda direktiver för intern 
kontroll ska va rje nämnd årl igrn i samba nd med arr årsbudgeten faststäl ls 
anra en särskild plan, utöver den kommungemensarnma, fö r 
granskning/uppföljning av den inrerna kontrollen inom der egna 
verksam hetsområder. 
Kommunstyrelsen bes lu tc1de den 1 december 2014 § 154 om en intern 
kontroll plan fö r år 2015 fö r komm unstyrelsens ve rksamhetsområde. 

Yrkanden 

Pierre Sjös tröm (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljning av internkonrroll plan 
för år 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive 
åtgärdsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslur och 
finner att a rbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderl ag 

T jänsteskrivelse 20 15 -l 0-13 
Rapport, uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur J~andes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§ 131 Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan 

2015 
2014-KS-444 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

arr godkänna uppföljning av kommunövergripande internkontroll plan fö r 
år 201 5. 

Ärendebeskrivn ing 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se til l att det finns en 
god intern kontroll och beslutade den ·1 december 2014 § 155 om en 
kommunövergripande intern kontroll plan för år 2015. Ko ntrollområdena var: 

kommunfullmäktiges mål (ekonomi och ve rksamhe t), 

personalomsättning, 

rekryter i ng, 

avv ikelser vid utbetalningar, 

försenad fakturering, 

betalning av kundfakturor 

De tre öve rsta kontrollområdena rapporteras i samband med årsredovisni ngen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att arbetsutskottet ska bes lu ta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljning av 
kommunövergripande internkontrollplan för år 2015. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar at t det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att a rbetsutsko ttet ha r beslutat i enligbet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-06 
Rapport, uppföljn ing av kommunövergripande internkontrollplan 2015 

Ordförandens signatur (f!randes s;gnat ur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:2015- 11-18 

§ 132 Kulturlyftet - beslut om att genomföra 
2014-KS-358 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunful lmäkti ge 
besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra lokalföränd ringar i 
enligher med der som redovisars i kommund irektö rens tjänsteskr ive lse 
daterad 2015-11-10. 

a rr ge kommunstyrel sen i uppdrag att teckna hyresavta l för Rådhuse t och 
Bibl.ioreket med Sraffansrorps Kommunfastigheter, med en tota l preliminär 
hyresökning av 2 450 000 kr/år. 

arr nedskrivningsbehovet av Rådhuset och Biblioteket som blir effekten av 
avskrivning med K3- komponenta vskrivning-då förä ndringa r görs i 
fastigheterna ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen till 
Staffanstorps Kommunfa stigheter med motsva rande bokföringsvärder vid 
tidpunkten fö r ombyggnadens start. Preliminärt bokföringsvärde är ca 9 
miljoner, sa mt 

att nedskr ivningen fi nansieras genom ianspråktagande av årets resu ltat. 
Nedskr ivningen beräknas att genomföras under 2016 då ett positivt resu ltat 
beräknas utifrån genomförd fastighetsförsä ljning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den l juni 2015, § 84 att ställa sig positiv till 
tjänsteskrivelsen i ärendet och att gå vidare med projektet "Kulturlyftet", 
samt att ge kommundirektören i uppdrag art inhämta utla tancle från ku ltur
och fritidsnämnd en och a tt komplettera ärendet med tillkommande 
investeringskostnader innan slutgiltigt beslur fattas av kommunfullmäktige. 

l kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-10 redovisas 
underlag för beslut om arr genomföra Kulturlyftet. 

Der antecknas ti ll arbetsurskortets protokoll arr ärendet kommer att 
kompletteras med kultur och fr iridsnämndens presidiums utlåtande till 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt arbetsutskottet ska besluta fö reslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige bes luta att ge kommundirektö ren i 
uppdrag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c3 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

Forts. § 132 
att genomföra loka lförändringar i enligher med der som redovisars i 
kommundirektörens tjän steskrivelse daterad 2015-11-10. 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag a tt teckna hyresavtal fö r Rådhuset och 
Biblio teket med Staffanstorps Kommunfastigherer, med en to tal preliminä r 
hyresökning av 2 450 000 kr/år. 

att nedskrivningsbehovet av Råd huset och Biblioteket som blir effekten av 
avskrivning med K3- komponentavskrivning-då fö rändringar görs i 
fast igheterna ska ersä ttas som ett driftsbidrag från kommunen till 
Staffanstorps Kommunfas tigheter med morsvarande bokföringsvä rdet vid 
tidpunkren fö r ombyggnadens starr. Preliminärt bokföringsvärde är ca 9 
mi ljoner, sa mt 

att nedskrivningen finan sieras genom ianspråktagande av årets resultat. 
Nedskr ivningen beräknas att genomföras under 2016 då ett positivt resultat 
beräknas utifrån genomförd fastighetsförsäljning. 

Beslutsgång 

Ord fö randen konsraterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att a rbetsutsko ttet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-11-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-11-18 

§ 133 Nedskrivning bokföringsvärde Anneroskolan 
2015-KS-238 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

arr nedskri vnings behovet av Anneroskolan som bli r effekten då r ivning av 
skolbyggnaden görs ska ersä rta s som ett driftsbid rag från kommunen till 
Staffansto rps Kommunfastigheter med mo tsvarande bok fö ringsvä rde per 
2015-12 -3 1. Redovisa t bokfö ringsvä rde är 10 275 000 kronor. 

a tt nedskrivningen finan sieras genom iansprå ktagande av å rets resulta t 
2015. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2015, § 86 bland annat att 
uppmana Ko mmunfastigheter AB a tt riva Anneroskola n. 
Kommunfastigheter AB har nu ansökt om rivningslov. 

I samba nd med a rr byggnaderna rivs uppstår en bok för ingsmässig påverka n 
på bo lagets resulta t. Bokföringsvärdet fö r byggnaderna som ri vs (inte 
ma rken ) ska belasta årets resultat då r ivningsbeslut fa ttats och rivnings lov 
bevilj a ts. Detta beteckna r att byggnaderna nu är uta n vä rde. 
Kommunfastigheter har ingen mö jlighet a tt finansiera nedskrivningen i sitt 
resultat utan en omfa ttande påve rkan på det egna kapi ta let. Ko mmunen 
föreslås därför ersä tta Kommunfastigheter för den bokför ingsmässiga 
nedskri vningen m ed motsvara nde bokföringsvärde per 2015-12-31. 
Ersä ttningen sker genom ett drifts bidrag. 

Yrkanden 

Ordföra nden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska bes lura 
fö reslå kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att 
nedskrivningsbehove t av Anneroskola n som blir effekten d å ri vning av 
skolbyggnaden gör s ska ersä ttas som ett driftsbidrag från ko mmunen till 
Staffansto rps Ko mmunfastigheter med motsva rande bok för ingsvärde per 
201 5-12 -3 1. Redovisa t bo kföringsvä rde ä r 10 2 75 000 kro no r, samt att 
nedskrivningen fi na nsier as genom ia nsprå ktagande av årets resu ltat 2015. 

Beslutsgång 

O rdfö ra nden ko nsta tera r a tt det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och 
finner att a rbetsutsko ttet har besluta t i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur J;;Jandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

Forts. § 133 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-1 l 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(4 6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM. 2015-11-1 8 

§ 134 Nedskrivning bokföringsvärde Ängslyckans förskola 
2014-KS-495 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

arr nedskrivningsbehovet av Ängslyckans förskola som blir effekten då 
rivning av fä rskolebyggnaden görs ska ersä ttas som ett driftsb idrag från 
kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter med motsvarande 
bok föringsvärde per 2015- L2-3 l. Redovisa t bokföringsvärde är 6 885 000 
kronor. 

arr nedskrivningen finan siera genom ianspråktagande av å rets resultat 
2015. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslu tade den l december 2014, § 164 bland anna t att 
lokalerna för Ängslyckans fö rskola ska ersä ttas med nya loka ler på samma 
plats. 

Beslutet innebär att Kommunfas tigheter nu fö rbereder för ny byggnation 
genom att riva befintliga byggnader. I samband med att byggnaderna ri vs 
uppstår en bokföringsmässig påverkan på bolagets resultat. 
Bokföringsvärdet för byggnaderna som rivs (inte marken) ska belasta årets 
resultat då rivningsbeslut fattat . Detta betecknar att byggnaderna nu ä r 
utan värde. Kommunfastigheter ha r ingen möjlighet att fin ansiera 
nedskrivningen i sitt resultat utan en omfattande påverkan på det egna 
kapitalet. Kommunen föreslås därfö r ersä tta Kommunfastigheter för den 
bokföringsmässiga nedskrivningen med motsvarande bokför ingsvä rde per 
2015-12-31. Ersättn ingen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (5) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M) arr 
arbetsutskottet ska bes lura föres lå kommunstyrelsen besluta fö reslå 
kommunfullmäktige bes lura att nedskrivningsbehovet av Ängslyckan 
förskola som blir effekten då ri vning av färskolebyggnaden görs ska 
ersättas som ert driftsbidrag från kommunen till Sraffanstorps 
Kommunfastigheter med morsva rande bokföringsvä rde per 2015-12-31. 
Redovisa r bokfö ringsvä rde ä r 6 885 000 kronor, samt att nedskrivningen 
fin ansieras genom ianspråktagande av årets resultat 2015. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-18 

Fon s. § J 34 

Beslutsgång 

Ordföranden konsrarerar an der endast fö religger etr förslag till beslur och 
finner att arbetsutskottet har beslurar i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskr ive lse 2015-11-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -1 8 

§ 135 Tillsyn över hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap 

1 :a kommunallagen 
2015-KS-500 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen beslut 

arr med det som redovisa rs i kommundirektörens tjänsteskri ve l e da rerad 
20 15-11-10 konstatera att sa mtliga granskade hel- och delägda kommunala 
bolag uppfyller kraven enligt 6 kap § l a komm unallagen samt arr därmed 
inte anmäla någon avvikelse till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap § l a kommunallagen gran ska om hel
och delägda kommunala bolag uppfyller direktiv som dess ägare har 
utfärdar samt bedriver sin ve rksa mher i enligher med dessa. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelse darerad 2015-11 -lO redovisa t 
genomförd tillsyn. 

Yrkanden 

Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslura 
föreslå kommunstyrelsen besluta att med det som redovisa ts i 
kommundirektörens tj änsteskrive lse daterad 2015-11-10 konstatera att 
samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag uppfy ller kraven 
enligt 6 kap § l a kommunallagen samt att därmed inte anmä la någon 
avvikelse till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett fö rslag till bes lut och 
fin ner att arbetsutskottet ha r beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri velse 2015-11 -10 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

24(46) 

DATUM: 2015- 11 -18 

§ 136 Aviserad överlåtelse av aktier i Business Port Staffanstorp 

AB 

Ordförandens signatur 

{j 

2015-KS-506 

Arbetsutskottet bes lutar föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna, liksom även att avs tå från arr påkalla lösenrätt vid, 
Företaga rna Sraffansrorps (33411 8-9607) överlåtelse av sina aktier med 
ordningsnummer 67-83 til l Föreragarna i Samverkan Ideell Förening 
(802455-0116), då med föres lagen ny firma Företagarna Öresund Ideell 
Förening. 

Ärendebeskrivning 

Sraffansrorps Business Port AB har den 23 september 2015 meddelat a tt 
Företaga rna Staffanstorp avser att per den 1 januari 2016 överlåta 17 aktier 
(aktierna 67-83 ) till Föreraga rna i sa mverkan Idee ll förening (802455-
0116), vilken förening avses art namnändras till Företagarna Ö resund Ideell 
Förening. 

Enligt såvä l 11 § bolagsordningen fö r Business Port Sraffansrorp, som enligt 
7 § konsortialavtalet för detta ak tiebolag, gäller hembud vid överlåtelser av 
aktier i bolaget. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen bes lura föres lå kommunfu llmäktige besl uta att godkänna, 
liksom även att avstå från att påkalla lösenrätt vid, Företaga rna 
Staffanstorps (334118-9607) överlå telse av sina aktier med 
ordn ingsnummer 67-83 till Företaga rna i Samverkan Ideell Förening 
(802455-0116), då med fö reslagen ny firma Företaga rna Ö resund Ideell 
Fö rening. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015- 11-12 

~erandes s;gnatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-11 -1 8 

§137 Tillägg m.m. till bestämmelserna om ersättning till 

kommunala förtroendevalda i statfanstorps kommun 
2014-KS-540 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

a tt, då fr o m den l januari 20 16, ska till gä llande bestämmelser om 
ersä ttning till kommunala förtroendeva lda göra s til lägg och änd ri ngar 
enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäk tige har den 20 december 2010, § 101, antagit 
best~immelser om ersä ttning till de förtroendeva lda i Staffanstorps 
kommun, vilka regler därefter har varit föremål för vissa ändringar. 

Det har vid genomgång av dessa bestämmelser befunnits såväl a tt de bör 
justeras i vissa hänseenden, som att de i tillämpliga delar ska gä lla också för 
dem som har va lts till uppdrag i styrelser i av kommunen helägda bolag, 
liksom av sådana helägda bolag m m, och har därför utarbetats förs lag till 
ändrade bestämmelser enligt bilaga. 

Vad gä ller den del som avser arvode till ordföranden i Stifte lsen Uppåkra 
Arkeologiska Center kan noreras att detta är identiskt med det beslut 
kommunfu llmäktiges presidium har fatta t den 9 november 20 12, då med 
giltighet till utgången av föregående mandatper iod, om ersättning för detta 
uppdrag. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att, då 
fr o m den l januari 2016, ska till gällande bestämmelser om ersä ttning till 
kommunala fö rtroendevalda göras tillägg och ändringar enligt bilaga l. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förslag till beslur och 
finner arr arbetsutskottet har bes lu tar i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11 -12 
Bestämmelser om ersättning rill förtroendeva lda i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2011-
01-01, antagna av kf § 101/10. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap l § kommunallagen 
(1991 :900). 

Ned an angivna bestämmelser om förtroendevald a ska, sedan de har antagits av 
respektive bolagsstämma, tillämpas även fö r av kommunfullmäktige utsedda ledamöter 
och suppleanter i styrelser i såväl av kommunen helägda bolag, som av sådana bolag 
helägd a dotterbolag. 

Bestämmelserna i 3 och 10 §§ nedan ska tillämpas för av kommunfullmäktige valda 
ledamöter/suppleanter i styrelsen för Business Port Staffanstorp AB för sådana 
förrättningar som anges nedan under 2 § d) . 

Bestämmelserna i 3, 8 och l O§§ ska tillämpas för av kommunfullmäktigevalda 
ledamöter/suppleanter, då utom ordföranden, i styrelsen för Stiftelsen Uppåkra 
Arkeologiska Center för sådana förrättningar som anges nedan under 2 § d). 

För ord förande i s tiftelsen Uppåkt·a Arkeologiska Center som har valts av 
kommunfullmäktige gäller det som för sådan anges i bilaga A. 

Vid deltagande i ersä ttningsberättigade förrä ttning som föranletts av annat uppdrag än 
det månadsarvode enligt bilaga A utgår för, föreligger rätt till ersättning enligt 3-6 och 8 
§§ om inte annat framgår av bilaga A. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m 

I nämnd/styrelse eller av fullmäktige tillsatt beredningsorgan tjänstgörande ledamöter, 
närvarande ersä ttare och andra förtroendevalda har, om ej annat anges nedan eller i 
bilaga A rätt till ersä ttning för av kommunalt uppdrag föranlett 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kon1munstyrelsen 
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom sammanträffande 
med revisorerna, 



b) andra sammanträden än som sagts under a), liksom andra sammankomster, 
överläggningar eller annat som har anknytning till förtroendemannauppdraget om 
berörd ordförande godkänt medverkan, 

c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför. 

d) bolagsstyrelses sammanträden, liksom sammankomster e a som har anknytning till 
uppdrag i bolags styrelse, i sistnämnda fall om berörd ordförande godkänt med
verkan. 

Ersättning för närvaro vid förrä ttning enligt punkterna a) och b) och d) skall attesteras 
av respektive ordförande. 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMEsTERFÖRMÅNER 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, med vilket skall 
likställas förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, lTted högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga B. 

Krav på ersä ttning för förlorad arbetsinkomst skall vid varje förrättning styrkas av den 
förtroendevalde på därför avsedd blankett. 

Den förtroendevalde skall årligen lämna inkomstuppgift och uppgift om normal
arbetstid, baserad på högst 40 tim/vecka. Utan begäran av löneutbetalningsfunktionen, 
skall inkomstförändring och förändrad arbetstid omedelbart anmälas till densamma. 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 

För förtroendevald med fast årsarvode avsätts 4,5% på det faktiska årsarvodet som 
pensionsförmån. Om förtroendevald kan påvisa förlorad pensionsförmån utöver 
ovannämnda nivå ersätts förlusten. Särskild överenskommelse skall i sådana fall träffas 
med kommunstyrelsen om det politiska uppdragets tidsomfattning. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 

c s 



§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt§§ 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 
till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt§§ 3-5 omfattar tid för resa till och från samulanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

ARVODEN M M 

§ 7 Månadsredovisning 

De förtroendevalda som har rätt till månadsarvode arvoderas med belopp som full
mäktige beslutat om enligt bilaga A. 

För månadsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet 
minskas. Nedsättningen av arvodet skall motsvara ersättningen för den del av 

uppdraget som inte fullgörs. 

Har ersä ttare utsetts för förtroendevald med månadsarvode uppbär ersättaren arvode 
som motsvarar ~änstgöringstiden eller timarvode om de tta bedöms länlplig t. 

§ 8 Arvode för sammanträden m m 

Förtroendevalda har rätt till timarvode med belopp och på sä tt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga B. 

Timarvode betalas inte för restid. 

Vid flera sammanträden/förrättningar samma dag ersätts förtroendevald med faktisk 
tid, dock högst för 8 timmar per dag. 

Timarvoden inkluderar semesterersättning. 

Arvode utbetalas ej för sådan tid under e tt sammanträde som utgör paus för måltid eller 
liknande om sådant uppehåll varar längre tid än 45 minuter i sträck. Om ett 
sammanträde ajourneras för partiöverläggningar eller annat under handläggningen av 

ett ärende, och ajourneringen i tid sammanfaller med avbrott som sagts i första 

c s 



(J 

mer1ingen skall anses a tt den. sammanlagda tiden för avbrotte t med hälften belöper på 
ajournering, och med hälften på avbro tt för paus. 

§ 9 Kommunal pension 

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande omfattas av de särskilda 
bestänunelser som finns i de t kommunala pensionsreglen1entet. 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

§ 10 Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enlig t de 
grunder som fastställts för kommunens arbets tagare i det komnlltnala reseavtalet 

A vs tåndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbe tsplats till pla tsen för 
samulanträdet eller motsvarande skall dock överstiga 4 km (2 km) enkel fä rd för att 
ersä ttning skall utgå. 

§ 11 Barntillsynskostnader 

Ersä ttning be talas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller som motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroende va ldes familj och som under kalenderåre t inte hunnit fy lla 10 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 

Ersä ttning utöver resekostnader i enlighet med 10 § betalas in te för tillsyn, so1n utförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i 
den kommunala barnomsorgen . 

§ 12 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

Ersä ttning betalas fö r kostnader son1 uppkornmit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vå rd och tillsyn av handikappade eller svårt sjuk 
person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättn ing utöver resekostnader i enlighet med l O§ betalas inte för tillsyn, som u tförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående. 

§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersä ttning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
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ersä tts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. 

§ 14 Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i§§ 10-13 betalas ersättning om den för troendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersä ttning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom .. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

§ 15 Hur man begär ersättning 

För att få ersä ttning enlig t §§ 3-6 och §§ 10-14 skall den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kosh1ader skall anmälas till respektive nämnds 
sekreterare eller till annan som utse tts att ta emot dem. 

Arvode enlig t§ 7 betalas ut utan föregående anmälan. 

Sammanträdesersättning utbe talas på grundval av vid sammanträde eller annan 
förrättning förd tjänstgöringslista. 

§ 16 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom tre 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig . 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall frams tällas senast inom två år 
från pensionstillfället 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall frams tällas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde elle r m otsvarande till vilken kostnaden hänför sig . 

§ 17 Politiska sekreterare 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes politiska arbete till 
sitt förfogande ha ett eller fle ra politiska biträden. Månadsarvode för politiska biträden 
utbetalas m ed 15% av vid varje tillfä lle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter 
enligt beslut av Riksdagens arvodesnämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för 

(J 



c _s 

politiska biträden kan enligt bestämmande av kommunstyrelsens andre vice ordförande 
nyt~as under valfri tid av kalenderår. 

§ 18 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor on1 tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser vad gäller förtroendevalda 
avgörs av kommunfullm.äktiges presidium, som dessutom har att besluta om ersä ttning 
för särskilda tillfälliga uppdrag och medverkan i tillfälliga beredningsorgan och 
liknande. 

Frågor om tolkning och tillämpning, liksom även beslut enligt första s tycket vad gäller 
ledamöter och ersä ttare i styrelser i kommunala bolag avgörs av den som vid 
bolagsstämma i helägt moderbolag äger företräda kommunens aktier i bolaget. 

§ 19 Utbetalning 

Månadsarvoden betalas ut va rje n1ånad. 

Övriga ekonomiska förmåner be talas ut en gång per månad i efterskott. 
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Månadsarvoden till förtroendevalda - Bilaga A 

Månadsarvode skall be talas ut till följande förtroendevalda med nedan angivna 
procenttal av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter enlig t 
beslut av Riksdagens a rvodesnämnd. För samtliga förtroendevalda, då med undantag 
av kommunstyrelsens ordförande, gäller att den sammanlagda ersättningen för 
innehavda uppdrag per juridisk person inte får överstiga 100% av vid va rje tillfälle 
gä llande g rundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens 
arvodesnämnd. 

Nämnd Uppdrag Procenttal Not 

Kommunfullmäktige Ordf 8 d 
1 v ordf 1,5 d 
2 v ordf 1,5 d 

Valberedningen Ordf 0,7 d 
1 v ordf 0,2 d 

Revisorerna Ordf 12 b, e 
1 v ordf 8 b, e 
Ledamot 5 b, e 

Kommunstyrelsen Ordf 120 b 
1 v ordf 20 b 
2 v ordf 100 b 

Barn- och utbildningsnämnden Ordf 40 b 
1 v ordf 4 d 
2 v ordf 14 b 

Socialnämnden Ordf 40 a, b 
1 v ordf 4 a, d 
2 v ordf 14 a, b 

Miljö- och samhällsbyggnads- Ordf 30 b 
nämnden l v ordf 3 d 

2 v ordf 10,5 b 

Tekniska nämnden Ordf 12 b 
l v ordf 1,2 d 
2 v ordf 4,2 c 



Kultur- och fritidsnämnden Ordf 12 b 
l v ordf 1,2 d 
2 v ordf 4,2 c 

Valnämnden Ordf l d 

Överfönn yndare 5 d 
Ersä ttare för överförmyndare l d 

Slaffanstorps Centrum AB Ordf 20 b 
V ordf 5 d 

Slaffanstorps Kommun- Ordf 15 b 
fastigheter AB V ordf 3 d 

Staffanstorps Energi AB Ordf lO b 
V ordf 3 d 

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Ordf 12 b 
Center 

a Jourersättning kan tillkomn1.a. 

b Förtroendevalda SOITI inte har rätt till sammanträdesersättning eller 
ersä ttning för förlorad arbe tsinkomst utöver fast månadsarvode. 

c Förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
utöver fast månadsarvode, men inte sammanträdesersä ttning. 

d Förtroendevalda som har rätt till både sammanträdesersättning och 
ersä ttning för förlorad arbe tsinkomst utöver fast månadsarvode. 

e I arvode t inkluderas ersättning för lekmannarevisorsarbete i av kommu
nen hel- och delägda bolag och av kommunen förvaltade stiftelser. 

c s 



Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B 

San1manträdesersättning erhålls av ~änstgörande förtroendevalda med de t belopp som 
m otsvarar 0,77 °A> av grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enl igt beslut av 
Riksdagens arvodesnämnd, även om sammanträde varat kortare tid än en tim me. 

Sammanträdesersättning erhålls av icke tjänstgörande förtroendevalda med 0,27% av 
grundarvode t per månad för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens 
a rvodesnämnd för första tinm1en av ett sammanträde, även om detta varat kortare tid 
än en timme. 

Om sammanträde varar längre tid än en timme utgår därefter sammanträdesersättning 
till såväl tjänstgörande som icke tjänstgörande förtroendevalda med hälften av det 
belopp son1 anges i föregående s tycke per fullgjord halvtimme. 

Om förtroendevalds ~änstgöring, alterna tivt närvaro som ersä ttare, ej avslutas 
vid tidpunkt när jämnt antal halva timmars tjänstgöring, alternativt närvaro, fullgjor ts, 
erhålls halv timmesarvode för överskjutande tid endast om denna uppgår till minst 15 
minuter. 

Sammanträdesersä ttningen inkluderar semestere rsättning. 

För justering av en nämnds eller dess arbe tsutskotts, liksom annat sådant bered
ningsorgans, protokoll utges ersä ttning med 75 kronor per jus teringstillfälle u tom om 
justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna 
nämnd, eller i annat fall justering sker vid anna t sammanträde. 

För juste ring av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första 
stycket. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Verklig förlorad arbetsinkomst ersätts enlig t redovisning dock maximalt med samma 
krontal per timme som motsvarar sammanträdesersättning för tjänstgörande 
förtroendevalda för fö rsta timmen av e tt sammanträde. 

Eventuellt förlorad sem esterersättning redovisas och ersä tts i efterhand . 

c s 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§138 Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening 
2015-KS-454 

26(46) 

DATUM: 2015-1 1-1 8 

Arbetsutskottet bes lutar föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

att Sraffa nsrorps kommun beg~i r sitt utträde ur Klöverlyckan ekonomisk 
förening samt 

att uppdra å r socialnämnden att upprätta en handlingsplan kring lösninga r 
av frågor avseende avta l kri.ng hyresförhå llanden och vård. 

Ärendebeskrivning 

Då Staffansrorps kommun har teck nar avtal med Klöverl yckans 
ekonomiska förening, om deras ti llhandahållande av serviceverksamher och 
vå rd ti ll boende i Staffansrorps kommun, har det gjo rts en bedömning att 
kommunen inte längre bör va ra medlem i föreningen. Detta eftersom 
kommunen in te , som en av flera föreningsmedlemmar, bör ha ett partiellt 
ansvar för bedriva ndet av en av kommunen upphandlad ve rksamhet. 

Av 25 §stadgarna för Klöverl ycka n ekonomisk fören ing fra mgår a rt av
gå ng ur föreningen av annan anledning än uteslutning äger rum vid den rid
punkt för årsstämma som inträffa r sex månader efter skriftig begäran 
därom. 

Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening bör anses va ra av principiell 
betydelse, och dä rför begä ras av kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutsko ttet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen beslura föreslå kommunfullmäktige besluta arr 
Staffanstorps kommun begär sitt utträde ur Klöverlyckan ekonomisk 
förening samt att uppdra åt socialnämnden att upprätta en handl ingsplan 
kr ing lösningar av frågor avseende avtal kring hyresförhållanden och vård. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslu t och 
finner att arbetsutskottet ha r besluta t i enligher med detta. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut § 89, 2015 
Utredning gä llande utträde ut Klöverlyckan ekonomisk förening 2015-06-
11 

Ordförandens signatur Justera ndes signa tur Utdragsbestyrkande 



Sl affanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15- 11-1 8 

§139 Regler för lokaluthyrning i statfanstorps kommun 
2015-KS-501 

Arbetsutskottet beslutar förslå kommunstyrelsen besluta 

att anta i ärendet föreliggande Regler och avgifter för uthyrn ing av 
kommunala loka ler. 

Ärendebeskrivning 

I Staffanstorps kommun finns ett stort antallokaler som hyrs ut för ol ika 
ändamål. Det finn s ett stort behov av gemensamma regler och avgifter fö r 
dessa loka ler. En tydlighet skapas till allmänheten och handläggningen 
förenklas. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att an ta i ärendet föreliggande Regler och avgifter 
för uthyrning av kommunala lokaler. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö rel igger ett fö rslag ti ll beslur och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-12 
Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-11- 18 

§140 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
2015-KS-254 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen bes luta 

att anta förslag på informationshanteringsplan för kommunstyrelsen a rr 
gä lla från och med l januari 201 6 sa mt 

att samtidigt, som fö rslag på informationshanteringsplan anras, upphäva 
sa mrliga tidiga re informa ria nshanteringsplaner (dok umenrhanreringsplaner} 
som rör kommunstyrelsens ve rksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhererna under kornmunstyrelsen har efter sa mråd med arki var ien 
upprätta t en informationshanteringsplan i enlighet med Staffanstorps 
kommuns arkivreglemente 5 §. 

Info rmationshanteringsplanen fu ngerar som styrdokument för fl ödet av 
allmänna handlingar inom verksa mheterna. Planen anger hur handlinga r 
ska hanteras från att de skapas t il l a rr de sluta rkive ras eller ga ll ras. 
Informationshanteringsplanen fungerar samtidigt som ett ga llringsbeslur för 
många handlingstyper. FörutOm uppgifter om huruvida handlingar ska 
bevaras eller ga llras ges anvisningar registrering, förva ringsplats, sekretess 
och när handlinga r ska levereras till kommunarkivet samt övriga 
upplysningar som kan va ra av värde för att veta hur handlingar ska 
hanteras. På så sä tt ger info rmationshanteringsplanen myndigheten 
nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar och 
samtid igt förbättras allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning 
av informa tion hos myndigheten. Översyn av informationshante ringsplanen 
ska göras årligen och vid behov ska planen revideras . 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta att anta fö rslag på informationshanteringsplan 
fö r kommunstyrelsen att gä lla från och med l januari 201 6 samt att 
samtidigt, som förslag på informationshanteringsplan antas, upphäva 
samtliga tidiga re in fo rma ria nshanteringsplaner ( dokumenthan reringsplaner) 
som rör kommunstyrelsens verksa mheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förs lag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 29(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11 -18 

Forts. § 140 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-10-22 
In forma tianshanteri ngsplan för ko mmunstyrelsen 2015-10-28 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



S taft anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 15- 11 -1 8 

§141 Sammanträdesdatum 2016 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
2015-KS-444 

Arbetsutskottet bes lutar 

a tt fas tställa sa mmanträdesda tum fö r år 2016 en lig t bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser faststä llande av sammanträdesda tum och tider för år 20 16 
fö r kommunstyrelsens arbetsutsko tt 

Yrkanden 

Pierre Sjöströ m (S) yrka r arr arbetsutsko ttet ska besluta art faststä lla 
sammanträdesdatum för å r 2016 enligt bilaga l. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta tera r a tt det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finn er att a rbetsutskottet har bes lu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjä nsteskrivelse 2015-11 -11 
Förslag till samma nträdesda tum 2016, Bilaga 1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2015-09-29 1 ( 1) 

Bilaga 1 

KSAU KS KF 
Måndagar kl 09.30 Måndagar kl18.00 Måndagar kl18.00 

(7 december 20 15) 8 februari 

22 feb ruari 7 mars 
21 mars 

121 mars 14 april 125 april 

18april 2 maj 
13 juni 

16 maj 30 maj (Budget, OBS! ki.09.00) 

11 9 september 13 oktober 117 oktober 

110 oktober 13 ·r oktober 121 no vem ber 

14 november 28 november 12 december 
(julavslutning, obs! kl. 16.00) 

Obs! 
Kommunfullmäktige kommer ~iven kallas till två heldagssammanträden en ligt 
nedan: 

Onsdagen den 17 februari kl. 09.00-16.00 - Förutsättningar för budget 2017, l 
Onsdagen den 9 mars kl. 09.00-16.00- Förutsättningar för budget 2017,2 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 (46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§142 Yttrande över detaljplan för Stora Råby 32:22 m fl, 

Hasslanda III i Lunds kommun 
2015-KS-422 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå arr lämna yttrande över de ta ljplan för Stora Råby 32:22 m. fl. 
Basslanda III i Lunds kommun. 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadskonrorcr i Lund har tagir fram förslag till deta ljplan fö r ovan 
nämnda fa stigheter i Lunds kommun. Deta ljplanen är nu ute på samråd och 
Staffansto rps Kommun har berens tillfä lle att yttra sig över planen. 

Staffanstorps Stadsbyggnadskonror bar granskat handlinga rna och anser art 
Lunds Kommun har tyd ligt redogjorr för de delar som berör Staffanstorps 
Kommun och har där inget att erinra . 

Då fa stigbeten är belägen vid kommungränsen mellan Lund och 
Staffa nstorp har sä rskilt kantzonen mot kommungränsen granskats samt 
hanteringen av dagva ttnet som leds in i Staffanstorps Kommun till Höje Å. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att avstå att lämna yttrande över deta lj plan för Stora Råby 32:22 m. fl. 
Hass landa III i Lunds kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag til l bes lut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjä nsteskrivelse 2015-09-23 
Detaljplan fö r Stora Råby 32:22 m.fl Basslanda III i Lunds kommun 

Ord förandens signatu r Jus~ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 143 Projektkatalog Tillväxt 2015-2024 
2015-KS-489 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

art anta reviderad projektkaralog för åren 20 15-2024. 

Ärendebeskrivning 

32(46) 

DATUM: 2015-11 - 18 

Projek tkaralogen som upprätras en gå ng per år av Sradsbyggnadskonroret 
redovisa r kommunens utbyggnadsplaner för de komman de rio åren. 
Projektka talogen innehåller en samlad redovisning över planerad utbyggnad 
av bostäder och ve rksamhetsområden, och utgör ett styr- och 
planeringsinstrument samt underlag fö r budgera rbete och prognoser. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbe tsutsko ttet ska beslura 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt anta reviderad projektkatalog för åren 
2015-2024. 

Pierre Sjöström (S) yrkar inledningsvis arr projektkaralogen slutligen ska 
avgöras av kommunfullmäktige samt att arbetsutskottet ska beslura föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige beslura arr anta 
reviderad projektka ta log för 2015-2024 med undantag av följande projekt: 
Tro lleby och Flackarps by, att minska omfa ttningen av utbyggna der i 
projekten Kryddgården och Nordanå etapp II, a tt godkänna Vallby under 
föru tsättning att inte odlingar anläggs på strandskyddad mark, samt att 
godkänna Kyrkheddinge/Bjällerupsvägen under förutsättn ing art man inte 
bygger några fastigheter eller anlägger odlingslo tter på strandskyddad 
mark . 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mor va randra och finner att arbetsutskottet 
ha r beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån fö r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrive lse 20 15-11 -05 
Projektkatalog Ti llväxt 20 15-2024 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 33(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -1 8 

§ 144 Bostadsförsörjningsprogram för statfanstorps kommun 
2015-KS-513 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfu llmäktige 
besluta 

an anta i ärendet före ligga nde förslag till Bostadsförsörjn ingsprogram för 
Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om bostadsförsörjning har kommunen ansvar för att alla 
medborga re bor bra. Staffanstorps kommun har ett tillväxtmål som anger 
att anta let invå nare i kommunen ska växa framledes. Därför är det viktigt 
art det finns en strategi för hur fler bostäder ska bli tillgängliga genom 
nybyggnation om omflyttningar. 

Bostadsförsörjningsprogrammet fö r Staffan storps kommun lägger fast el en 
övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på 
sikt. Programmet är en del av kommunens långsik tiga arbete med 
markförsörjning, planförsö rjning, bygglovgivning och investeringsbudgeL 
På kort sikt utgör det underlag för deta ljplaneläggning och projektering 
samt kommande prognos fö r befo lkningstillväxt, viket i sin tur utgör ett 
väsen tligt underlag för kommande budgetar. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att arbetsutskottet ska besluta a tt 
återremittera ärendet så att Bostadsfö rsörjningsprogrammet kompletteras 
med konkreta åtgä rder och att en handlingsplan utarbetas (i enligher med 
exempel Växjökommun) för att möta behoven hos de grupperna " behov fö r 
ungdomar", "behov för familjer", behov för äld re samt med borga re med 
sä rskilda behov. Att programmet även kompletteras med sikte på personer 
som är hemlösa samt social t utsa tta personer (män/kv innor i 
vå ldsrelaterade situationer, fl yktinga r/n yanlända). Programmer ska även 
kompletteras med att ange för respektive område vilka upplåtelseformer 
som är aktuella i enligher med kommunfullmäktiges mål 2015-2018, 
samt i andra hand a tt Bostadsfö rsörjningsprogrammer ska kompletteras 
med konkreta åtgärder och att en handlingsplan utarbetas (i enlighet med 
exempel Växjö kommun, bilaga 1) för att möta behoven hos de grupperna 
" behov för ungdomar", " behov för familjer", behov för äldre sa mt 
medborgare med särskilda behov. Att programmet även kompletteras med 
sikte på personer som är hemlösa samt socialt utsatta personer 
(män/kvinnor i vå ldsrelaterade situationer, flyktingar/nyanlända) . 
Programmet ska även kompletteras med att ange för respektive omr c-1 de 
vilka upplåte lseformer som är aktue lla i enlighet med kommunfullmäktiges 

Ordförandens s1gnatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

c s ~ 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

C5 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 34(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -1 8 

Forrs. § 144 

Nino Vidovic (M) yrkar art arbetsutskottet vid dagens sammamr~ide ska 
bes luta art föreslå kommunstyrelsen beslu ta föres lå kommunfullmäktige 
beslu ta att anta i ä rendet fö religgande förslag till 
bo radsförsörjni ngsprogram för Sraffa nstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ord föranden ställer först proposition på Pierre Sjösrröms (S) 
förs tahandsyrkande om återremiss och Nino Vidovics (M) yrkande om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sa mmanträde och finner att arber utskottet 
har beslurat arr ärendet sb avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter ställer ordfö randen proposition på Pierre Sjöströms (S) 
and rahandsyrkande och Nino Vidovics (N1) yrkanden enligt ova n och 
finn er att a rbetsurskortet har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) 
yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt ti ll fö rmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Bostadsfö rsörjningsprogram 20 15-2020 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



c s 
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Handlingsplan - åtgärder för de fyra 
bostadssociala grupperna 

Bostäder för de fyra bostadssociala grupperna 
Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Riktlinjer ska tas fram För att på Kommunstyrelsen Kommunala 

och revideras varje bostadsmarknaden uppfylla bostadsbolagen 

mandatperiod för hur behov som annars inte med 

delar av överskott från självklarhet blir 

bostadsbolagen kan tillgodosedda. 

användas till 

b ostadssociala 

åtgärder. 

Vid varje försäljning ska För att på VKAB Kommunstyrelsen 

avtal skrivas som säker- bostadsmarknaden uppfylla 

ställer att en viss behov som annars inte med Nämnden för Arbete 

procent av lägenhets- självklarhet blir och Välfärd 

beståndet hyrs av tillgodosedda. 

Arbete och Välfärd. 

Etablera dialog med För att komplettera det Kommunstyrelsen Privata 

privata fastighetsägare kommunala fastighetsägare 

bostadsbeståndet med 

privata alternativ. 

Utredning: Se över Nyttja lediga lägenheter i Omsorgsnämnden Nämnden för Arbete 

nyttjandet av Omsorgs- hela det kommunala och Välfärd 

nämndens boenden bostadsbeståndet. 

Utredning: Hur kan För att på Kommunstyrelsen 

användandet av tomt- bostadsmarknaden uppfylla 

rätt i strategiska, cen- behov som annars inte med 

trala lägen underlätta självklarhet blir 

bostadsproduktion i tillgodosedda. 

j ämförelse med mark-

försäljning. 

Regional samverkan Nyttja led iga lägenheter i Kommunstyrelsen Kommuner i 

hela det regionala kom- regionen 

munala bostadsbeståndet 

15 



Bostäder för äldre 
Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Inventera och starta upp Underlätta möjligheten at Kommunala Omsorgsnämnden 

certifierad tillgänglighets- finna lämpliga bostäder i bostadsbolagen 

märkning av kommunala ordinarie beståndet. Stimu-

bostäder lera att fler bostäder 

anpassas för äldre. 

Tillgänglighetsanpassa Underlätta kvarboende, del i Kommunala Omsorgsnämnden 

befintliga bostäder. en större strategi bostadsbolagen 

(hem linjen) 

Kompletteringsbyggande Förtätning för att äldre ska Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden 

i stadsdelarna/tätorterna kunna bo kvar i kända 

bostadsområden. 

Utveckla teknikprojekt Underlätta kvarboende, del i Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 

en större strategi l Kommunala l Kommunala 

(hem linjen) bostadsbolagen bostadsbolagen 

Komplettera med stimulera trygg och Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden 

anpassade bostäder, tex sjä lvständig ålderdom som 

seniorboende eller möts med resurseffektiva 

trygghetsboende. insatser på platser som är 

Bostäderna bör placeras attraktiva och där 

på tydligt anvisade samordningsvinster finns. 

platser, gärna vid 

befintligt äldreboende. 

16 



Bostäder för ungdomar 
Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Projekt billiga bostäder- Se över hela processen, Länsstyrelsen Kommunstyrelsen 

flerbostadshus och radhus kapa kostnader, koppla 

träbyggande 

Etablera dialog med För att lösgöra privata Kommunstyrelsen Privata 

privata fastighetsägare bostäder specifikt för fastighetsägare 

ungdomar 

Översyn av Undersöka möjligheterna Byggnadsnämnden 

byggnadsnämndens råd till avsteg från 

och riktlinjer för tillgängl ighetsnormerna vid 

tillgänglighet. tillskapande av lägenheter, 

tex ombyggnation av 

vindsvåningar. 

Allmän bostadsbyggnation Nybyggnation frigör till viss Kommunstyrelsen VKAB 

del äldre bebyggelse med 

lägre hyror 

Utredning: titta på olika För att stimulera och VKAB De kommunala 

möjligheter till underlätta insteget på bostadsbolagen 

förändringar i gällande bostadsmarknaden 

regelverk för bostadskön, 

exempelvis poängsystemet 

Utredning: Sänka För att ge ungdomar VKAB De kommunala 

minimiåldern för att få möjlighet till fler poäng. bostadsbolagen 

stä lla sig i bostadskö till16 

år. 

17 

c s 



Bostäder för nyanlända 
Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Utredning: titta på olika För att stimulera och Kommunstyrelsen VKAB 

möjligheter till förändringar i underlätta insteget på 

gällande regelverk för bostadsmarknaden 

bostadskön, exempelvis 

poängsystemet 

Klargöra och förtydliga syftet Nyttja lediga Nämnden för Kommunala bolagen 

för genomflyttnings- lägenheter i hela det arbete och välfärd 

lägenheter samt utarbeta kommunala 

rutiner för framtida flytt bostadsbeståndet 

Utredning: l avtal säkerställa säkerställa att denna VKAB Nämnden för Arbete 

att en viss procent av dialog förs med och välfärd 

lägenhetsbeståndet går t ill presumtiva köpare 

arbete- och vä lfärd vid 

eventuell försäljn ing av 

allmännyttans best ånd. 

Allmän bostadsbyggnation Nybyggnation frigör till Kom mu n styrelsen VKAB 

viss del äldre Nämnden för Arbete 

bebyggelse med lägre och Välfärd 

hyror 

Större lägenheter genom Möta behovet av Kommunala Nämnden för Arbete 

sammanslagning större lägenheter i bolagen och Välfärd 

stora invandrarfamiljer 

Etablera dia log med privata För att lösgöra privata Kommunstyrelsen Nämnden för Arbete 

fastighetsägare bostäder specifikt för och Välfärd 

nyan lända 

18 
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DATUM: 2015-11-18 
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"~~' fril'i1 1~ij 
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att godkänna utarbetat förslag ti ll exploateringsavtal med Jan Berggren, 
Krister Berggren, Ingrid Wendel och Ebbe WendeL 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsavtalet reglerar kostnader, åtaga:Jden och skyldigheter under 
genomförandet av detaljpl<men för Pihlängen. EKploateringsavta!et är 
tecknat med markägarna ti ll fastigheterna Stora Uppåkra 2:12,2:14 och 
2:62, Jan Berggren, persnr Krister Berggren, persnr .. 

- Ingrid Wendei, persnr . och Ebbe Wendel, persnr--
Yrkanden 
Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
förslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag till 
exploateringsavtal med Jan Berggren, Krister Eerggren, Ingrid Wendel och 
Ebbe Wendel. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-U -05 
Exploateringsavta l 

1dens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 36(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-1 8 

§146 2015-KS-281 Exploateringsavtal för Pihlängen, St Uppåkra 

2:56 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen bes luta 

att godkänna utarbetar fö rslag till exploateringsavtal med NCC AB. 

Ärendebeskrivning 

Exploa teringsavta ler reglerar kostnader, åtaganden och skyld igheter under 
genomförandet av detaljplanen för Pihlängen. Exploateringsavtaler är 
tecknar med äga ren rill fastigheten Stora Uppåkt·a 2:56, NCC AB orgnr: 
556034-5174. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska bes lu ta 
föres lå kommunstyre lsen besluta att godkänna utarbetar fö rslag till 
exploa teringsavtal med NCC AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att arbe tsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrive lse 2015-11-05 
Exploateringsavta l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 37(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-11- 18 

§ 147 Markanvisnings/marköverlåtelseavtal med Eksjöhus 

avseende delområde J och K på Vikhem Il {fastigheterna 

stanstorp 5:323 samt stanstorp 5:324). 
201 5-KS-491 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna ura rbete t fö rslag till markanvisnings-/marköverlåtelseavral 
med Eksjöhus AB, orgnr: 556040-1597 för Stanstorp 5:323 och 5:324. 

Ärendebeskrivning 

Marka n visnings-/ma rköve rlå telsea v ta ler reglera r v il l kor och för u rsä ttn ingar 
fö r markförvärv och exploatering av fa stigheterna Seanstorp 5:323 och 
5:324 (6 133 kvm), vilka omfattas av deta ljplan fö r Sranstorp 5:1 m fi
Vikhem etapp II. 

Yrkanden 

Ordföranden Chri stian Sonesson (M) yrkar art arbetsutskottet ska bes luta 
fö res lå kommunstyrelsen beslu ta att god känna ura rbe ter förslag till 
markanvisnings-/marköverlårelseavta l med Eksjöhus AB, orgnr: 556040-
1597 för Stanstorp 5:323 och 5:324. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslur och 
finn er att arbetsutsko tte t har bes lurat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Markanvisnings-/ma rköverlå telsea v ta l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 38(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§148 Markanvisnings/marköverlåtelseavtal med Vikhem 

Fastighets AB avseende delområde H och L på Vikhem Il 

(fastigheterna stanstorp 5:321 samt del av stanstorp 5:1) 
2015-KS-490 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

a tt godkänna utarbeta t fö rslag tillmarkanvisnings-/marköverl åtelseav ta l 
med Vikhem Fastighets AB, o rgnr: 559022-7673 för Stanstorp 5 :321 samt 
del av Stansto rp 5:1. 

Ärendebeskrivning 

Avtaler reglera r villkor och föru tsä ttningar fö r markförvä rv och 
exploatering av fas tigheten Stanstorp 5:21 samt del av fastigheten Sea nstorp 
5:1 {to talt ca 5 544 kvm) , vilka o mfattas av detal jpla n för Seanstorp 5 :1 m 
fl - Vikhem eta pp Il. 

Yrkanden 

Ordfö randen C hristian Sonesson (M) yrka r a tt ar betsutskottet ska beslu ta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt godkän na utarbetat förs lag till 
ma rka nvisnings-/marköverl å telseavta l med Vikhem Fastighets AB, o rgnr: 
559022-7673 fö r Stansto rp 5 :321 samt del av Stanstorp 5: 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast fö religger ett förslag till bes lu t och 
finner att a rbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri velse 2015-11-05 
Markanvisnings-/ma rköverlå telsea v tal 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 39(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§149 M arköverlåtelseavtal med Vikhem Exploatering AB 

omfattande fastigheten stanstorp 5:298. 
2015-KS-493 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna urarbetar fö rslag till marköverlå telseavtal avseende 
fastigheten Stanstorp 5:298 med Vikhem Exploatering AB, orgnr 556814-
2854. 

Ärendebeskrivning 

Marköverlårelseavraler reglerar vill kor och förutsättninga r för mark fö rvä rv 
och exploa tering av fas tigheten Sransrorp 5:298 (l 659 kvm ), vilken 
omfattas av deta lj planen för Sranstorp 4:1 m fl - Vikhem 111. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christi <l n Soncsson (M ) yrka r att arbetsurskatter ska besl uta 
föres lå kommunstyrelsen beslura art godkänna utarbetar förslag till 
ma rköverlå telsea v r al avseende fastigheten Stanstorp 5:298 med Vi k hem 
Exploatering AB, orgnr 5568 14-2854. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll bes lut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enl igher med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-1 J -05 
Ma rka n visnings-/ma rköver l ~ telsea v ra l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ej 



Staff ans torps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 40(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-1 8 

§ 150 Svar på motion om riktlinjer för statfanstorps kommuns 

bostadsförsörjning 
2015-KS-376 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

arr med det i ä rendet redovisa de anse motionen bifa llen. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har i motion da terad 28 augusti 2015 yrkat att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast uta rbeta 
nya ri ktlinjer fö r kommunens bostadsförsörjning. 

Kommunernas ansvar för bosradsförsörjning regleras i 
bostadsförsörjningslagen (2013:866) vi lket är en ändring av tid igare 
lagstiftning som trädde ikraft 1 januari 2014. Den klargör a tt va rje 
kommun ska planera bostadsförsörjningen fö r att skapa förutsä ttninga r fö r 
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för a tt främja arr 
ändamålsenliga åtgä rder för bosradsförsörjningen fö rbereds och genomförs. 
Det ~ir en kommunal angelägenhet att planlägga anvä ndningen av mark och 
va tten vilket regleras i Plan- och bygglagen (2010:900). Lagens syfte är a tt 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhå llanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
männ iskorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Bosta dsförsörjningsprogrammet för Sraffanstorps kommun lägger fast den 
övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas pa 
sikt. Programmet är en del av kommunens långsiktiga arbete med 
markförsörjning, planförsörjning, bygglovgivning och investeringsbudget. 
På kort sikt utgör det underlag för deta ljplaneläggning och projektering 
samt kommande prognos fö r befolkningstillväxt, viket i sin tur utgör ett 
väsentligt underlag fö r kommande budgetar. 

Kommunstyrelsen ansva rar för att ett bostadsförsörjningsprogram föreläggs 
kommunfullmäk tige för bes lut. Ett förslag ti ll bostadsförsörjningsprogam 
har tagits fram och till stä llts kommunstyrelsen för bes lut. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), a tt 
arbetsutskottet ska beslura föres lå kommunstyrelsen besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att med det i ä rendet redovisade anse motionen 
bifa llen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

(J 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 41(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

Forts. § l 50 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast fö religger ett förslag till bes lut och 
fi nner att arbetsutskottet har besluta t i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11 -1 1 
Motion 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 42(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§ 151 Remittering av motion om frukt till barnen under skoltid i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-377 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen til l ko trådet fö r yrtrande. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnar in en motion om frukt till alla barn under 
skolrid i Staffansrorp kommun. 

Kommunfullmäk tige be lutade den 14 september § l 09, 2015 att reminera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att a rbetsutskottet ska beslu ra a rr remittera 
motionen till kostrådet fö r yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att der endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutsko ttet har beslu ra r i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri v el se 2015 -l l -11 
Motion 

Ordförandens s1gnatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s r(J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 43(4 6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 - 18 

§152 Remittering av motion om barnperspektivet i de politiska 

besluten i statfanstorps kommun 
2015-KS-287 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommund irektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Raili Pikkusaari (V} har lämnar in en motion om barnperspekt ivet i de 
poli tiska besluten i Sraffanstorps kommun . 

Kommunfullmi=i ktige bes lutade den 14 september § 107,20 15 att remittera 
mo tionen rill kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjös tröm (5} yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till kommundi rektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsraterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enligher med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri velse 2015 -11 -11 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s 



staHanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 44(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -1 8 

§153 Remittering av motion om utsortering av matavfall i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-378 

Arbetsutskottet beslutar 

arr remittera motionen ti ll tekniska nämnden för yrtt·ande. 

Ärendebeskrivning 

David \'(l ittlock (MP) har lämnat in en motion om ursorrering av matavfall i 
Sraffansto rps kommun. Kommunfullmäktige beslurade den 14 september § 
11 0, 2015 art remitter<J motionen rill kommunstyrelsen fö r beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar arr a rbetsutskottet ska besl uta att remittera 
mo tionen till tekn iska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsraterar att der endast föreligger ett fö rslag rill beslut och 
finn er arr a rbetsutskottet har beslurat i enligher med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11 -11 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes s1gnatur Utdragsbestyrkande 

(S 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 45(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-18 

§ 154 Remittering av medborgarförslag angående Hjärups 

idrottsplats 
2015-KS-356 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera medborgarförslaget till kommundi rektören fö r yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige bes lurade den 14 september 2015, § 105 att 
överlämna medborga rfö rslaget gä llande Hjärups id rottsplats ti ll 
kommunstyrelsen fö r beredning och beslut. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta att remittera 
med borgarförslaget t i Il k ommundirek rören för yttra n de. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förs lag till beslu t och 
finner au arbetsutskottet har beslurar i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 2015-11-11 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r s 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 46(46) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 11-18 

§155 Remittering av medborgarförslag om antagande av 

trädpolicy för statfanstorps kommun 
2015-KS-386 

Arbetsutskottet beslutar 

arr remittera med borga rfö rslaget till tekniska nämn den för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslu tade den 14 september 2015, § 113 arr 
överlämna medborgarfö rslaget gä llande antagande av en trädpolicy fö r 
Sta ffansrorps kommun till kommunstyrelsen för beslur om beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S} yrkar a rr arbetsutskottet ska besluta arr remittera 
medborgarförslage t ti ll tekniska nämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar arr det endast föreligger ett förslag til l bes lu t och 
finner att a rbetsutskottet har beslu tar i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 201 5-11-11 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

C3 


