
Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 2015-11-30 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Insyns plats: 

Övriga närvarande: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

lrdförandens signatur 

18.20-19.40, ajournering 18.50-18.55, 19.20-19.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 134-165 

Christian Sonesson (M) ordf. 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Werner Unger (S) 
Eric Tabich (M) 

Magnus Olsson (M) 
Bertil Persson (M) 
Pia Jönsson (S) 
Björn Stigborg (S) 

Maths Johansson (SPI) 

Ingalill Hellberg, kommundirektör 
Henrik Lethin, stabschef 
Vesna Casitovski, sekreterare 

Pierre Sjöström (S) 

Richard Olsson (SD) 
Tina Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (L) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne Nilsson (C) 

Gisela Nilsson (L) 
Toni Nilsson (SD) 
Richard Fridh (S) 

Rådhuset, onsdagen den 2 december 2015 klockan 16.00 

rdförande G:hristian Sonesson (M) 

r& ~ 
Justera; p;;;;..e Sjöström (SJ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -30 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsen 
2015-11-30 
18.20-19.40, ajournering 18.50-18.55, 19.20-19.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 134-165 

2015-12-03 
2015-12-28 
Rådhuset 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C_S t~ 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

Innehållsförteckning 

§134 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för tidsperioden 2015-01-01 -
2015- 10-31 .. ....... ....... ........ ............... .... ........... ...... .. ... .... ...... .... .............. .... 5 

§ 135 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun fö r tidsperioden 201 5-
01-01 - 2015-10-31 ..... ... .. ........................ .. .... .... ... .. ... ................. ... ....... ..... 6 

§136 Internbudget, internkontro ll plan 2016 samt genomförandeplan 2015-2018 

§137 
§138 
§139 

§140 
§141 
§142 
§143 
§144 
§145 

för kommunstyrelsen .. ... .. .... .. .. .... .. ... .. ....... .. .................... ..... ... .... .. ..... .. .. ... . 7 
Investeringsbudget 2016 per projekt .... ........ ............ ......... ........ ........... .. ... .. 9 
Kommunövergripande internkontrollplan för 2016 .. .. ...... .. ................. ... .. 11 
Uppföljning av internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens 
verksan1hetson1råde ... ... ......... .... .................. ... ..... ........... ..... ... .......... ... ..... 12 
Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan 2015 ...... .... .. .. .. 13 
Kulturlyftet - beslut om att genomföra ...... .... .. ...... ................ ... ..... ............ 14 
Nedskrivning bokföringsvärde Anneroskolan .... .. ..... ... .. ... .. .. ..... ... .... .. ...... 16 
Nedskrivning bokföringsvärde Ängslyckans förskola ......... .................... ... 18 
Nedskrivning bokföringsvärde Kyrkheddinge förskola ................ .... .. .... .. .. 20 
Tillsyn över hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap § 1 a 
kommunallagen ...................... ........... ..... .. ....... .... ....................... ....... .... ... 22 

§ 146 Aviserad överlåtelse av aktier i Business Port Staffanstorp AB ........... ........ 23 
§ 14 7 Tillägg m.m. till bestämmelser om ersättning till kommunala 

§148 
§149 
§150 
§151 
§152 

förtroendevalda i Staffanstorps kommun ....... .... .. ... ...... .. .... ..... ... .. .... .. .... .. 24 
Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening .. .. .. ............. ...... .. ......... .. ..... . 25 
Regler och avgifter för lokal uthyrning i Staffanstorps kommun ........... .. ... 26 
Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande barn ....... ......... ... 27 
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen ................... ............ ..... 30 
Förordnande av personuppgiftsornbud för kommunstyrelsen enl igt 
personuppgiftslagen PUL .. .. ... ........ .. .. ... ... ........ .... .. .. .................... .... ....... .. 32 

§ 153 Medborgarlöfte Staffanstorp - Polismyndigheten ....... .. ... ... .... .. ......... ....... . 33 
§ 154 Projektkatalog Tillväxt 2015-2024 ............. .. .. .. ......... .... ... ... ..................... 34 
§ 155 Bostadsförsörjningsprogram för Staffanstorps kommun .. .. .. ..... ... .. ... ........ . 37 
§ 156 Exploateringsavtal Nordanå 8:23 ... .... ....... .. .. .. ..... .. ......... ....... .................. 40 
§157 Exploateringsavtal för Pihlängen , St. Uppåkra 2:12 2:14 2:62 ............. ..... 42 
§ 158 Exploateringsavta l för Pihlängen, St Uppåkra 2:56 ...... .. .............. .. ..... ...... 44 
201 3-KS-281 ...... .. .. ....... ............... ..... .... .. .... .... .. ..... ... .. ...... .. ... ........ .......... ............. 44 
§ 159 Markanvisnings/marköverlåtelseavtal med Eksjöhus avseende delområde J 

och K på Vikhem II (fastigheterna Stanstorp 5:323 samt Stanstorp 5:324) 46 
§160 Markanvisnings/marköverlåtelseavta l med Vikhem Fastighets AB avseende 

delområde H och L på Vikhem II (fastigheterna Stanstorp 5:321 samt del av 
Stanstorp 5:1) ................................. ..... ...... ................................. .... ...... ... . 47 

§161 Marköverlåtelseavtal med Vikhem Exploatering AB omfattande fa stigheten 
Stanstorp 5:298 ............... ... .... ... ...... ....... ...... .. ..... ... ..... ........ .... .. .... .. ........ . 48 

)rdförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4/ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 4(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -30 

§ 162 Svar på motion om riktlinjer för Staffansto rps kommuns bostadsförsörjning 
.. ........... ..... .......... ......... .... .......... ......... .... ........... .. ...................... ...... ..... ... 49 

§ 163 Redovisning av meddelanden ......... ....... .. .......... .... .... ..... .... ...... ....... ......... . 51 
§ 164 Redovisning av delegationsbeslu t. .......................... ................... ............ .... 53 
§ 165 Beslut om medfinansiering av leaderområde Lundaland 2016-2020 ........ .. 54 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cs 41 



Slaffanstorµs 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-11-30 

§134 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2015-01-
01 - 2015-1 0-31 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören förelägger en ekonomisk uppföljning för perioden 
2015-01-01 - 2015-10-3 1 som uppvisar att kommunstyrelsens 
verksamheter har en prognos om ett överskott på 5,337 mi ljoner kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
2015-01-01 - 2015-10-3 1 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 125, 2015 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2015-01-01 - 2015-10-31 

rdförandens signatur Justerandes signa tur U tdr agsbestyrka nde 

/f} 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11 -30 

§135 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

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. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen förelägger en ekonomisk uppföljning för Staffanstorps 
kommun för tiden 2015-01-01 - 2015-10-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
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 endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 126, 2015 
Ekonomisk uppföljning fö r Staffanstorps kommun 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 7(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§136 Internbudget, internkontrollplan 2016 samt 

genomförandeplan 2015-2018 för kommunstyrelsen 
2015-KS-502 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

att fastställa i ärendet föreliggande internkontrollplan för år 2016 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt 

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

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att besluta om internbudget 2016, då inklusive 
internkontrollplan 2016 och genomförandeplan för åren 2015-2018. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anta 
internbudget för år 2016 för kommunstyrelsen enligt i ärendet föreliggande 
förslag, att faststä lla i ärendet föreliggande internkontrollplan för år 2016 
för kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt att fastställa i ären<let 
föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsen för perioden 2015-
2018 . 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att informera 
kommunfullmäktige om konsekvenserna av den ospecificerade besparingen 
som fanns med i ramarna och hemställa hos kommunfullmäktige om 
ytterligare medel till arbetsmarknadsenheten motsvarande 2,340 tkr i 
en lighet med det socia ldemokratiska budgetförslaget (bilaga 1 ). 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs . 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöstöms (S) yrkande röstar nej. 

lrdförandens signatur Ju~ ndes signatur Utdragsbestyrkande 

C3 



Staffanstorps 
kommun 

)rdförandens signatur 

cs 

Kommunstyrelsen 8(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

Forts. § 136 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
Nino Vidovic (M) X 
Laila O lsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard Olsson (SD) X 
Tina Xhemaili (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne N ilsson ( C) X 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 127, 2015 
Budget 2016 för kommunstyrelsen 
Konsekvensbeskrivning budgetförändring a rbetsma rknadsenheten 201 5-11-
11 
Genomförandep lan 2015-2018 
MBI .-protokoll § 11 , budget kommunstyrelsen 

Ju~ ndes signatur U td ragsbestyrkande 



Kommun bidrag Kommunstyrelsen 2016 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ 

Besparing-

I förhållande till 

Alliansens förslag 

Politisk verksamhet +30 

Kommunstyrelsen +2.340 

Kommunstyrelsen/övergripande 

M.5?\ 
1

1).; "Bilaga 1 
':i :J:> 1 lotY-

S-förslag till 

kommunbidrag 

3.930 

112.740 

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 



Reservation Staffanstorps Budget 2016 för Kommunstyrelsen 

Den Borgerliga Alliansen och Sverigedemokrate rna gick åter hand i hand gällande 
budgeten för kommunstyrelsen. Inte en stavelse tyckte de olika om. Den borgerliga 
Alliansen och Sverigedemokraterna säger sig vilja satsa på arbetsmarknadsfrågorna 
och de mest utsatta och i nästa andetag drar de ned 2, 5 miljoner kronor på 
arbetsmarknadsområdet. 

Arbetslösa drabbas av den beslutade budgeten. Vi har i vår kommun en förhållandevis låg 
arbetslöshet, men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Enligt statistiken berörs cirka 500 
personer av arbestlösheten och cirka hälften är inskrivna i ett program med aktivitetsstöd. 
Arbetsmarknadsenheten arbetar med de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden d .v.s. 
kanske den allra svåraste gruppen att få in på arbetsmarknaden. Troligtvis kommer ett ökat 
antal medborgare att drabbas om inte verksamheten fortskrider och fler kommer då att bli 
beroende av försörjningsstöd. IFO remitterar idag ett antal personer till 
arbetsmarknadsenheten. Frågan är vilka andra instanser inom organisationen som kommer att få 
hantera anskaffning av platser för arbetsträning eller praktik. Arbetsmarknadsenheten arbetar 
också med att skaffa praktikplatser för våra ungdomar. 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

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

Nämnd/verksamhet Tillskott=+ Besparing=- $-förslag till 

I förhållande till Alliansens förslag (kkr) kommunbidrag (kkr) 

Politisk verksamhet +30 3.930 

Kommunstyrelsen +2.340 112.740 

samt för Kommunstyrelsen/övergripande: 

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

att nämndens 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 
kommu nfu 11 mäktige 

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

Staffanstorp den 30 november 2015 

För Socialdemokraterna 

t!!f::t(S) 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 9(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-11-30 

§137 lnvesteringsbudget 2016 per projekt 
2015-KS-510 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa investeringsbudget för år 2016 per projekt, inklusive kalkyl 
och tidplan, enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun avsnitt 
2.3.1 ska kommunstyrelsen fatta beslut om investeringsbudget per projekt i 
oktober/november året före verksamhetsåret. Beslutet innefattar även kalkyl 
(=flerårsplan) och tidplan. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta a tt fastställa 
investeringsbudget för år 2016 per projekt, inklusive kalkyl och tidplan, 
enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Pierre Sjöström (S) yrkar inledningsvis att investeringsbudgeten slutligen ska 
avgöras av kommunfullmäktige samt att kommunstyrelsen ska besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta anta investeringsbudgeten samt att 
ytterligare 1.5 miljon kronor tillförs tekniska nämnden Gemensamt Gata
Park. Om inte de 1,5 miljon kronor tillförs kommer det att öka behovet av 
god planering av arbetet inom tekniska verksamhet. Det innebär att en del 
åtgä rder kan få skj utas framåt, planerade förbä ttringar inom 
belysningssidan och upprustning av gator och får skjutas framåt. 
Möjligheten till samordningseffekter vid andras arbeten såsom tex VA och 
vid bredbandsförläggning kommer att vara mycket begränsad. I enlighet 
med lekplatsutredningen så behövs en större lekplats i de östra delarna av 
Staffanstorp anläggas 2016. I området finns flertalet mindre lekplatser som 
fått flerta let anmärkningar vid besiktning och planeras rivas efter hand. 
Möjligheterna för utbyggnad av denna kommer att försvåras i och med att 
tekniska saknar dessa 1,5 miljon kronor. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

) rdförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CQ 
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Kommunstyrelsen 10(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

Forts. § 137 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

0 d' . l d t r mane e amo er T"· d tt 1anstgoran e ersa are J a N. A e1 vsta r 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
Nino Vidovic (M) X .. 

Laila Olsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard Olsson (SD) X 
Tina Xhemajli (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson (C) X 
Totalt 7 5 1 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 128, 2015 
Investeringsbudget per projekt för 2016 för Staffanstorps kommun 
inklusive kalkyl och tidplan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Reservation lnvesteringsbudget 2016 

Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande: 

Det för oss självklart att kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige, skall 
fastställa vilka investeringar som ska göras i vår kommun. Därför yrkade vi att 
investeringsbudgeten ska antas av Kommunfullmäktige. Vi yrkade också att ytterligare 
1.500 tkr skulle tillföras Tekniska nämnden Gemensamt Gata-Park. 

Ansvarig tjänsteman skriver i budgetskrive lsen följande: "Om inte de 1,5 milj tillförs 
kommer det att öka behovet av god planering av arbetet inom Tekniska verksamhet . Det 

innebär att en del åtgärder kan få skjutas framåt , planerade förbättringar inom 
be lysningssidan och upprustning av gator och får skjutas framåt. Möjligheten till 
samordningseffekter vid andras arbeten såsom tex VA och vid bredbandsförläggning 
kommer att vara mycket begränsad." Med andra ord kan de 1.500 tkr innebära att en 
större samordning möjliggörs och en besparing i slutändan (eller mer valuta för pengarna). 

I e nlighet med lekplatsutredningen så är behövs en större lekplats i de östra delarna av 
Staffanstorp anläggas 2016. I området finns flertalet mindre lekplatser som fått flertalet 
anmärkningar vid besiktning och planeras rivas efter hand. Möjligheterna för utbyggnad av 
denna kommer att försvåras i och med att Te kniska saknar dessa 1,5 milj kronor. 

Staffanstorp den 30 november 2015 

För Socialdemokraterna 



Staffanstorps 
kommlln 

Kommunstyrelsen 11 (54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§138 Kommunövergripande internkontrollplan för 2016 
2015-KS-514 

Kommunstyrelsen beslutar 

att faststä lla kommunövergripande internkontrollplan för år 2016 enligt i 
ärendet föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se ti ll att det finns 
en god intern kontroll och beslutar bland annat om en årlig 
kommunövergripande internkontrollplan. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fastställa 
kommunövergripande internkontrollplan för år 2016 enligt i ärendet 
föreliggande förs lag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 129, 2015 
Kommunövergripande intern kontrollplan för år 2016, 201 5-11-18 

rdfö randens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 12(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5- 11 -30 

§139 Uppföljning av internkontrollplan 2015 för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2014-KS-432 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2015 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive åtgärdsförslag. 

Ärendebeskrivning 
Enligt det av kommunfull mäktige fastställda direktivet för intern 
kontroll ska varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs 
anta en särskild plan , utöver den kommungemensamma, för 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen inom det egna 
verksamhetsområdet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2014 § 154 om en intern 
kontrollplan för å r 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna uppföljning av internkontrollplan fö r år 2015 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive åtgärdsförslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 130, 201 5 
Rapport, uppföljning av kommunstyrelsens internkont rollplan 2015 

dförandens signatur Jå\randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 13(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§140 Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan 

201 5 
2014-KS-444 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan för 
år 201 5. 

Ärendebesk rivning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll och beslutade den 1 december 2014 § 155 om en 
kommunövergripande intern kontrollplan för år 2015. Kontrollområdena va r: 

kommunfullmäktiges mål (ekonomi och verksamhet), 

personalomsä ttning, 

rekrytering, 

avvikelser vid utbetalningar, 

försenad fakturering, 

betalning av kundfa kturor 

De tre översta kontrollområdena rapporteras i samband med års redovisningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Ch r istian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna uppföljning av kommunövergripande 
internkontrollplan för å r 2015 . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 131 
Rapport, uppföljning kommunövergripande internkontrollplan 2015 

lrdförandens signatur Justera l11 signatur Utdragsbestyrkande 

cs 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 14(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

§141 Kulturlyftet - beslut om att genomföra 
2014~KS-358 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra lokalförändringar i 
enlighet med det som redovisa ts i kommundirek törens tjänsteskri velse 
da terad 201 5-11 -10. 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag a tt teckna hyresavtal för Rådhuset och 
Biblioteket med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, med en tota l 
preliminär hyresökning av 2 4 50 000 kr/år. 

att nedskrivningsbehovet av Rådhuset och Biblioteket som blir effekten av 
avskrivning med K3 - komponentavskrivning- då förändringar görs i 
fa stigheterna ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen till 
Staffanstorps Kommun fas tigheter med motsvarande bokföringsvärdet vid 
tidpunkten fö r ombyggnadens sta rt. Preliminärt bok föringsvä rde är ca 9 
miljoner, samt 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av årets resultat. 
Nedskrivningen beräknas genomföras under 2016 då ett positivt resulta t 
berä knas utifrån genomförd fastighetsfö rsä ljning. 

Ärendebeskrivn ing 

Kommunstyrelsen besluta de den 1 juni 2015, § 84 att ställa sig positiv till 
tjänsteskrive lsen i ärendet och att gå vidare med projektet "Kulturlyftet", 
samt att ge kommundirektören i uppdrag ;,n inhämta utlårnnde från kultur
och fri tidsnämnden och a tt komplettera ärendet med tillkommande 
invester ingskostna <ler innan slutgiltigt beslut fa ttas av kommunfu llmäktige. 

I kommundirektörens tj änsteskrivelse da terad 2015-11 -10 redovisas 
underlag för beslut om att genomföra Kulturlyftet. 

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att ku ltur- och 
fri tidsnämndens ställningstagande i ärendet ska tillstä llas 
kommunfullmäktige vid dess sammanträde den 14 december 2015. 

Yrkanden 

N ino Vidovic (M} yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) , a tt 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra lok alförändringar i enlighet med 
det som redovisats i kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2015-11 -
10, 

J rdförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

('.f' 1J 



Staffanstorps 
komm11n 

rdfö randens signatur 

(S 

Kommunstyrelsen 15(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

Forts.§ 141 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna hyresavtal för Rådhuset och 
Biblioteket med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, med en total 
preliminär hyresökning av 2 450 000 kr/år, att nedskrivningsbehovet av 
Rådhuset och Biblioteket som blir effekten av avskrivning med K3 -
komponentavskrivning - då förändringar görs i fastigheterna ska ersättas 
som ett driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter 
med motsvarande bokföringsvärdet vid tidpunkten för ombyggnadens start. 
Preliminärt bokföringsvärde är ca 9 miljoner, samt att nedskrivningen 
finansieras genom ianspråktagande av årets resulta t. Nedskrivningen 
beräknas genomföras under 2016 då ett positivt resultat beräknas utifrån 
genomförd fastighetsförsäljning. 

Yvonne N ilsson (C) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), 
avslag på Nino Vidovics (M) m.fl . yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) m.fl. 
yrkande enligt ovan. 

Reservationer 

Yvonne Nilsson (C) reserverar sig skriftligt ti ll förmån för eget yrkande, se 
bilaga 1. 

David Wittlock (MP) reserverar sig skriftligt ti ll förmån fö r eget yrkande, se 
bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 132, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-1 1-10 
Ordförandebeslut, kultur- och fritidsnämnden 20 15-11-23 

Jurf.Jandes signatu, Utdragsbestyrkande 



i CEN7IRPARTl&T 

Kulturlyftet 

Reservation 

Kommunen är i stort behov av en större samlingssal, och föreliggande förslag täcker det 
behovet. Men förslaget har också enligt vår mening flera negativa konsekvenser. 

1. Situationen försämras för konsthallen. Just närheten mellan biblioteket och 

konsthallen har haft en ömsesidig positiv effekt. Ska konsthallen ha generösa 

öppettider så behöver den bemannas, vilket inte är inräknat i projektet. 

2. Kostnaderna för ombyggnationer mm, 35 mkr, medför höjda hyreskostnader med 2-3 

mkr kommande år i ett läge när ekonomin är så ansträngd att vi tvingas höja 

kommunalskatten redan av andra skäl. Vi har tvingats göra besparingar på bl a 

skolans område, då anser vi det här vara fel prioritering. 

3. Fritidsgården kommer att bli närmaste granne med ett särskilt boende för äldre, sjuka 

människor. Det kan komma att bli oönskade störningar. 

4. Kulturhuset får en samlingssal för upp till 300 pers. I närheten av byggnaden finns ca 

20 p-platser och ingen plats för en buss att tex vända. Trafiksituationen är inte löst. 

5. Förtätningen i rådhuset för de tjänstemän som tvingas flytta blir negativ för 

arbetsmiljön. 

6. Nästan inga sammanträdesrum blir kvar i rådhuset. Det innebär att vaktmästare och 

tjänstemän kommer att ägna avsevärd tid bara åt att förflytta sig mellan olika 

byggnader. 

Staffanstorp 2015-11-30 

CENTERPARTIET 



30 november 2015 

miljöpartiet de gröna QJ 
STAFFANSTORP 

Reservation Kulturlyftet 2014-KS-358 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att genomföra det så kallade Kulturlyftet 
enligt ärende 2014-KS-358. 

Att tillhandahålla en större samlingssal i Staffanstorp och att skapa ett levande centrum för många 
olika grupper, däribland mer tillgängliga mötespunkter för ungdomar, är goda intentioner som 

Miljöpartiet står bakom. Vi tycker också det är hedervärt av kommunens egna tjänstemän att de 
(enligt uppgift till kommunstyrelsen) är beredda till uppoffringar och kompromisser vad gäller 
deras egen arbetsmiljö för att möjliggöra ett dylikt projekt. Men, vi har funnit att projektet medför 
många frågetecken som behöver förankras och utredas med berörda parter innan ett så pass 

kostsamt projekt inleds: 

Att öka hyreskostnaderna med 2 500 ooo kronor per år i ett läge när vi redan tvingats höja skatten 
och göra nedskärningar är en risk för den kommunala ekonomins stabilitet. 

Konsthallen riskerar dels ökade kostnader i och med att de kommer att behöva bemanning och 
berörda parter har uttryckt en stark oro vad gäller besökarfrekvensen, särskilt då den persontrafik 
som "upptäcker" utställningarna i samband med besök till biblioteket idag. Motargumentet är att 

konsthallen klarar sig utan biblioteket som attraktionspartner, men samtidigt är det i Kulturlyftet 
just biblioteket som ska bidra till att locka människor till torget och till rådhuset med dess 

samhällsservice. 

Fritidsgårdsverksamhet i direkt anslutning till särskilt boende för äldre och sjuka personer skulle 
kunna vara en potential för generationsöverbryggande aktivitet, men kräver stor varsamhet och en 

inledande dialog för att säkerställa att det inte leder till konflikt och störningar istället. 

Vid större evenemang, där 300 personer fyller samlingssalen, förutsätts att besökarna tar sig till 
fots från hemmet eller från relativt avlägsna parkeringsplatser. Vi ser positivt på att minska 
bilismens inflytande på stadsplaneringen, men då det inte heller finns plats för bussar att vända 
blir samlingssalen i praktiken svårtillgänglig för de invånare som har begränsad rörlighet. Det finns 
därmed en stor risk att projektets nyckelbehov inte löses tillfredsställande, med nya lösningsbehov 
och kostnader längre fram. 

Avslutningsvis är arbetsmiljön för rådhusets tjänstemän och övrig personal viktig för att 
upprätthålla den servicenivå vi eftersträvar och vi ser en risk att detta projekt kommer att bli mer 
negativt än positivt för de anställdas möjlighet att arbeta effektivt, flexibelt och trivsamt. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 



Staffanstorps 
komrrn1n 

Kommunstyrelsen 16(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

§142 Nedskrivning bokföringsvärde Anneroskolan 
2015-KS-238 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att nedskrivningsbehovet av Anneroskolan som blir effekten då rivning av 
skolbyggnaden görs ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen till 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsva rande bokföringsvä rde 
per 2015-12-31. Redovisat bokföringsvärde är 10 2 75 000 kronor, samt 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 
2015. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2015, § 86 bland annat att 
uppmana Kommunfastigheter AB att riva Anneroskolan. 
Kommunfastigheter AB har nu ansökt om rivningslov. 

I samband med att byggnaderna rivs uppstår en bokföringsmässig påverkan 
på bolagets resultat. Bokföringsvärdet för byggnaderna som rivs (inte 
marken) ska belasta årets resultat då rivningsbeslut fattats och rivningslov 
beviljats. Detta betecknar att byggnaderna nu är utan vä rde. 
Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finansiera nedskrivningen i s itt 
resultat utan en omfattande påverkan på det egna kapita let. Kommunen 
föreslås därför ersätta Kommunfastigheter för den bokföringsmässiga 
nedskrivningen med motsvarande bokföringsvä rde per 2015-12-31. 
Ersättningen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att nedsk rivningsbehovet av 
Anneroskolan som blir effekten då rivning av skolbyggnaden görs ska 
ersättas som ett driftsbidrag från ko mmunen till Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvärde per 2015-12-31. 
Redovisat bokföringsvärde är 10 275 000 kronor, samt att nedskrivningen 
finansieras genom iansprå ktagande av å rets resultat 2015. 

Beslutsgång 

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

rd förandens signatur Justerandes signatur Utd r agsbestyrka nde 

a) 



Staffanstorps 
kommun 

)rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 17(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -30 

Forts.§ 142 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 133, 2015 

Juste randes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 18(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 1-30 

§143 Nedskrivning bokföringsvärde Ängslyckans förskola 
2014-KS-495 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att nedskrivningsbehovet av Ängslyckans förskola som blir effekten då 
rivning av förskolebyggnaden görs ska ersättas som ett driftsbidrag från 
kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande 
bokföringsvärde per 2 015-12-31. Redovisat bokföringsvärde är 6 885 000 
kronor, samt 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av å rets resultat 
2 01 5. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2014, § 164 bland annat a tt 
lokalerna för Ängslyckans förskola ska ersättas med nya lokaler på samma 
plats. 

Beslutet innebär att Kommunfastigheter nu förbereder för ny byggnation 
genom att riva befintliga byggnader. I samband med att byggnaderna rivs 
uppstår en bokföringsmässig påverkan på bolagets resultat. 
Bokföringsvärdet för byggnaderna som rivs (inte marken) ska belasta årets 
resu ltat då rivningsbeslut fattats . Detta betecknar att byggnaderna nu är 
utan värde. Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finansiera 
nedskrivningen i sitt resultat utan en omfattande påverkan på det egna 
kapitalet. Kommunen föreslås därför ersätta Kommunfastigheter för den 
bokföringsmässiga nedskrivningen med motsvarande bokföringsvärde per 
2 015-1 2-31. Ersättningen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att nedskrivningsbehovet av Ängslyckans 
förskola som blir effekten då rivning av förskolebyggnaden görs ska 
ersättas som ett driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps 
Kommunfastigheter med motsva rande bokföringsvärde per 201 5-12-3 1. 
Redovisat bokföringsvärde är 6 885 000 kronor, samt att nedskrivningen 
finansieras genom ianspråktaga nde av årets resultat 2015. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger et t förs lag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4<l 



Staffanstorps 
kommun 

) rdförandens signatur 

cs 

Kommunstyrelsen 19(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -30 

Forts. § 143 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 134, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 20(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5-11-30 

§144 Nedskrivning bokföringsvärde Kyrkheddinge förskola 
2015-KS-534 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att nedskrivningsbehovet av Kyrkheddinge 8:37 som blir effekten då 
byggnation av förskola inte har beslutats ska ersättas som ett driftsbid rag 
från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande 
upparbetad kostnad i projektet per 2015-12-31 , reducerat för 
inköpskostnaden för fastigheten samt fastighetens lagfart. Redovisat 
bokföringsvärde är 3 892 000 kronor. 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 
201 5. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har fö rvä rvat fas tigheten 
Kyrkheddinge 8:37 med avsikt att efter beslut hos Staffanstorps kommun 
bebygga fastigheten med en förskola . Beslutet om förskola har dröjt och 
kommer att dröja ytterligare hos kommunen, då tillväxten i Kyrkheddinge 
genom byggnation inte startat enligt prognos. En tillväxt är en viktig 
förutsättning för att ett långsiktigt underlag för utbyggnad av förskola ska 
ha sin bärighet. Då projektet dröjer finns det behov av en nedskrivning av 
bokföringsvärdet för fastigheten till att endast omfatta inköp och lagfart. 

Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finansiera nedskrivningen i sitt 
resultat utan en omfattande påverkan på det egna kapitalet. Kommunen 
föreslås därför ersätta Kommunfastigheter för den bokföringsmässiga 
nedskrivningen med motsvarande bokföringsvärde per 2015-12-31. 
Ersättningen sker genom ett drifts bidrag som utbetalas och belastar 
budgetåret 2015. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att nedskrivningsbehovet av Kyrkheddinge 
8:37 som blir effekten då byggnation av förskola inte har beslutats ska 
ersä ttas som ett driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB med motsvarande uppa rbetad kostnad i projektet 
per 2015-12-31, reducerat för inköpskostnaden för fastigheten samt 
fastighetens lagfart. Redovisat bokfö ringsvärde är 3 892 000 kronor, samt 
att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av årets resu ltat 
2015 . 

·dförandens signatu r Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 21(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-1 1-30 

Forts. § 144 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 201 5-11-20 

Justerandes signatur 

~ 
Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
komm11n 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(54) 

DATUM: 2015-11-30 

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

§ 1 a kommunallagen 

)rdförandens signatur 

(_s 

2015-KS-500 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 
2 015-11-10 konstatera att samtliga granskade hel- och delägda kommunala 
bolag uppfyller kraven enligt 6 kap § la kommunallagen samt att därmed 
inte anmä la någon avvikelse till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap § la kommunallagen granska om hel
och delägda kommunala bolag uppfyller direktiv som dess äga re har 
utfärdat samt bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-10 redovisat 
genomförd tillsyn. 

Yrkanden 

Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att med det som redovisa ts i kommundirektörens tjänsteskrivelse 
daterad 2015-11-10 konsta tera att samtliga granskade hel- och delägda 
kommunala bolag uppfyller k raven enligt 6 kap § l a kommunallagen samt 
att därmed inte anmäla någon avvikelse till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t§ 135, 201 5 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
komm1m 

Kommunstyrelsen 23(54) 

SAMM ANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§146 Aviserad överlåtelse av aktier i Business Port Staffanstorp 

AB 
2015-KS-506 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunful lmäktige besluta 

att godkänna, liksom även att avstå från att påkalla lösenrätt vid, 
Företagarna Staffanstorps (33411 8-9607) överlåtelse av sina aktier med 
ordningsnummer 67-83 till Företagarna i Samverkan Ideell Förening 
(802455-0116), då med föreslagen ny firma Företagarna Öresund Ideell 
Förening. 

Ärendebeskrivn ing 

Staffanstorps Business Port AB har den 23 september 2015 meddelat att 
Företagarna Staffanstorp avser att per den 1 januari 2016 överlåta 17 aktier 
(aktierna 67-83) till Företagarna i samverkan Ideell förening (802455-
011 6), vilken förening avses att namnändras till Företagarna Öresund Ideell 
Förening. 

Enligt såväl 11 § bolagsordningen för Business Port Staffanstorp, som enligt 
7 § konsortialavtalet för detta aktiebolag, gä ller hembud vid överlåtelser av 
aktier i bolaget. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt godkänna, liksom även att avstå från att 
påkalla lösenrätt vid, Företaga rna Staffanstorps (334118-9607) överlåtelse 
av sina aktier med ordningsnummer 67-83 ti ll Företagarna i Samverkan 
Ideell Förening (802455-011 6), då med föreslagen ny firma Företagarna 
Öresund Ideell Förening. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 136, 2015 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 24(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§147 Tillägg m.m. till bestämmelser om ersättning till kommunala 

förtroendevalda i Staffanstorps kommun 
2014-KS-540 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då from den 1 januari 2016, ska ti ll gä llande bestämmelser om 
ersättning till kommunala förtroendeva lda göras t illägg och ändringar 
enligt bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 2 0 december 2010, § 101 , antagit 
bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda i Staffanstorps 
kommun, vilka regler därefter har varit föremål för vissa ändringar. 

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

Vad gäller den del som avser arvode till ordföranden i Stiftelsen Uppåkra 
Arkeologiska Center kan noteras att detta är identiskt med det beslut 
kommunfullmäktiges presidium har fattat den 9 november 2012, då med 
giltighet ti ll utgången av föregående mandatperiod, om ersättn ing för detta 
uppdrag. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att, då fr.o.m. den 1 jan uari 
201 6, ska till gä llande bestämmelser om ersättning till kommunala 
förtroendeva lda göras tillägg och ändringar enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 137, 2015 
Bestämmelser om ersä ttning till kommunala förtroendevalda, bilaga 1. 

rdförande ns signatur Jj erandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda 
Bestämmelser om ersä ttningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas from 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 1 § kommunallagen 
(1991 :900). 

Nedan angivna bestämn1elser om fö r troendevalda sk a, sedan d e har an tagits av 
respektive bo lagsstämma, ti llämpns även för av kommunfullmäk tige utsed da ledamöter 
och supplean ter i sty re lser i såväl av kommunen helägd a bolag, som av såd ana bolag 
helägda dotterbolag. 

Bestämmelserna i 3 och 10 §§ ned an ska ti llä mpas för av kommunfu llmäk tige va ld a 
led amöter/suppleante r i s tyrelsen fö r Business Port Staffansto rp AB för sådana 
förrä ttningar som anges ned an unde r 2 § d ). 

Bestämme lserna i 3, 8 och lO §§ ska tillämpas för av kommunfullmä ktigevalda 
leda mö te r/supp leanter, d å utom ordföranden, i s tyrelsen för S tiftelsen Uppåkra 
Arkeolog iska Center fö r såd ana förrättninga r som anges ned an u nd er 2 § d). 

För ordföra nde i Stiftelsen U ppåkra A rkeologiska Center som har valts av 
komm un fullmäktige gäller d et som fö r såcian anges i bi laga A. 

Vid deltagande i ersättningsberättigade förrättning som föranletts av annat uppdrag än 
det m ånadsarvode 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 ersättare och andra förtroendevalda har, om ej annat anges nedan eller i 
bilaga A rätt till ersättning för av kommunalt uppdrag föranlett 

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



b) andra sammanträden än son-1 sagts under a), liksom andra sammankomster, 
överläggningar eller annat som har anknytning till för troendemannauppdraget om. 
berörd ordförande godkänt m.edverkan, 

c) protokolljustering, då särskild tid och p lats bestämts härför. 

d) bolagss tyrelses sammanträden, liksom sammankomster e a som har anknytning till 
uppdrag i bolags styrelse, i sistnämnda fa!J om berörd ordförande godkänt med
verkan . 

Ersättning för närvaro vid fö rrättning enlig t punkterna a) och b) och d) ska!J attesteras 
av respektive ordförande. 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald har rätt till ersättning fö r fö rlorad arbetsinkomst, med vilket ska!J 
likställas förlorad ersättning från erkänd arbe tslöshetskassa, med högst de t belopp 
fullmäktige besluta t enlig t bilaga B. 

Krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst skall vid varje förrättning styrkas av den 
för troendevalde 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 ti!J densamma. 

) § 4 Förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för s tyrkt fö rlorad pensionsförmån. 

För förtroendevald med fast årsarvode avsätts 4,5% på det faktiska årsarvodet soJT1 
pensionsförmån . Om förtroendevald kan påvisa förlorad pensionsförmån utöver 
ovannämnda nivå e rsätts fö rlusten. Särskild överenskommelse skall i sådana fall träffas 
med kommunstyrelsen om det politiska uppdragets tidsomfattning. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersä ttning för s tyrkt fö rlorad semesterförmån. 

cs 



§ 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 
skäl igt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 
till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till e rsättning enligt§§ 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
111otsvarande. 

ARVODEN MM 

§ 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 tjänstgöringstiden eller timarvode om detta bedöms lämpligt. 

§ 8 Arvode för sammanträden m m 

Förtroendevalda har rätt till timarvode med belopp och på sätt 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 ett 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 
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meningen skall anses att den sarn.rn.anlagda tiden för avbrottet med hälften belöper på 
ajournering, och med hälften på avbrott för paus. 

§ 9 Kommunal pension 

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande omfattas av de särskilda 
bestämmelser som finns i det kommunala pensionsreglementet. 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

§ 10 Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

Avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats till platsen för 
sammanträdet eller motsvarande skall dock överstiga 4 km (2 km) enkel färd för att 
ersättning skall utgå. 

§ 11 Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller som motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroende valdes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 

Ersättning utöver resekostnader i enlighet med 10 § betalas inte för tillsyn, som 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 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappade eller svårt sjuk 
person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättning utöver resekostnader i enlighet med 10 § betalas inte för tillsyn, som utförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående. 

§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 



ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader fört 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 fö rtroendevalde 
kan visa att särskjlda skäl förelegat för dessa kostnader. 

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

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

§ 15 Hur man begär ersättning 

För att få ersättning enligt §§ 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 enligt§ 7 betalas ut utan föregående anmälan. 

Sammanträdesersä ttning utbetalas 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 framställas 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 ersättrungar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande 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 flera politiska biträden. Månadsarvode för politiska biträden 
utbetalas med 15% av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter 
enligt beslut av Riksdagens arvodesnämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för 
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poli tiska biträden kan enligt bestämmande av komm.unstyrelsens andre vice ordförande 
nyttjas under valfri tid av kalenderår. 

§ 18 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpnin.g av dessa bestämmelser vad gäller förtroendevalda 
avgörs av kommunfullmäktiges presidium, som dessutom har att besluta om ersättning 
för särskilda till fä lliga uppdrag och medverkan i tillfälliga beredningsorgan och 
liknande. 

Frågor om tolkning och tillämpning, liksom även beslut enligt första stycket vad gäller 
ledamöter och ersä ttare i styrelser i kommunala bolag avgörs av den som vid 
bolagsstämma i heläg t moderbolag äger före träda kommunens aktier i bolage t. 

§ 19 Utbetalning 

Månadsarvoden betalas ut va rje månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott. 



} 
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Månadsarvoden till förtroendevalda - Bilaga A 

Månadsarvode ska ll betalas ut till följande förtroendevalda med nedan angivna 
procenttal av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter enligt 
beslut av Riksdagens arvodesnämnd. För samtliga fö rtroendevalda, då med undantag 
av kommunstyrelsens ordförande, gäller att den sammanlagda e rsä ttningen för 
innehavda uppdrag per juridisk person inte få r överstiga 100% av vid va rje tillfälle 
gällande grundarvode för riksdagens ledamöter enlig t beslut av Riksdagens 
arvodesnänmd. 

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 1 V ordf 3 d 

2 v ordf 10,5 b 

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



Kultur- och fritidsnämnden Ordf 12 b 
1 v ordf 1,2 d 
2 v o rd f 4,2 C 

Valnämnden Ordf 1 d 

Överförmyndare .. 
J d 

Ersättare för överförmyndare 1 d 

Staffanstorps Centrum AB Ordf 20 b 
V ordf 5 d 

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

Staffanstorps Energi AB Ordf 10 b 
V ordf 3 d 

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Ordf 12 b 
Center 

a Jourersä ttning kan tillkomma. 

b Förtroendevalda som inte har rätt till sammanträdesersä ttning eller 
ersättning för förlorad arbe tsinkomst u töver fas t mån ad sarvode. 

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

d Förtroendevalda som har rätt till både sammanträdesersättning och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst utöver fas t mån adsarvode. 

e I arvodet inkluderas ersättning för lekmannarevisorsarbete i av kommu
nen hel- och delägda bolag och av kommunen förvaltade s tiftelser. 
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Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B 

Sammanträdesersättning erhålls av tjänstgörande förtroendevalda med det belopp som 
motsvarar 0,77 % av grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enligt beslut av 
Riksdagens arvodesnämnd, även om sammanträde varat kortare tid än en timme. 

Sammanträdesersättning erhålls av icke tjänstgörande förtroendevalda med 0,27 % av 
grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens 
arvodesnämnd för första timmen 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 som anges i föregående stycke per fullgjord halvtimme . 

Om förtroendevalds tjänstgöring, alternativt närvaro som ersättare, ej avslutas 
vid tidpunkt när jämnt antal halva timmars tjänstgöring, alternativt närvaro, fullgjorts, 
erhålls halvtimmesarvode för överskjutande tid endast om denna uppgår till minst 15 
minuter. 

Sammanträdesersä ttningen inkluderar semesterersä ttning. 

För justering av en nämnds eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant bered
ningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per justeringstillfälle utom om 
justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna 
nämnd, eller i annat fall justering sker vid annat sammanträde. 

För justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första 
stycket. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Verklig förlorad arbetsinkomst ersätts enligt redovisning dock maximalt med samma 
krontal per timme som motsvarar sammanträdesersättning för tjänstgörande 
förtroendevalda för första timmen av ett sammanträde. 

Eventuellt förlorad semesterersättning redovisas och ersätts i efterhand. 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§148 Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening 
201 S-KS-454 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

25(54) 

DATUM: 2015-11-30 

att Staffanstorps kommun begär sitt utträde ur Klöverlyckan ekonomisk 
förening, samt 

att uppdra å t socia lnämnden att upprätta en handlingsplan kring lösningar 
av frågor avseende avtal kring hyresförhållanden och vård. 

Ärendebeskrivning 

Då Staffanstorps kommun har tecknat avtal med Klöverlyckans 
ekonomiska förening, om deras tillhanda hallande av serviceverksamhet och 
vård till boende i Staffanstorps kommun, har det gjorts en bedömning att 
kommunen inte längre bör vara medlem i föreningen . Detta eftersom 
kommunen inte, som en av flera föreningsmedlemmar, bör ha ett partiellt 
ansvar för bedrivandet av en av kommunen upphandlad verksamhet. 

Av 25 § stadgarna för Klöverlyckan ekonomisk förening framgår att av
gång ur föreningen av annan anledning än uteslu tning äger rum vid den tid
punkt för årsstämma som inträffar sex månader efter skriftig begäran 
därom. 

Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening bör anses vara av principiell 
betydelse, och därför begäras av kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att Staffanstorps kommun begär 
sitt utträde ur Klöverlyck an ekonomisk förening, samt att uppdra åt 
socia lnämnden att upprätta en handlingsplan kring lösningar av frågor 
avseende avtal kring hyresförhållanden och vå rd . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 138, 2015 
Socialnämndens beslut § 89, 2015 
Utredning 201 5-06-11 

lrdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 26(54) 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§1 49 Regler och avgifter för lokaluthyrning i Staffanstorps 

kommun 
201 5-KS-501 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta i ärendet föreliggande Regler och avgifter för uthyrning av 
kommunala lokaler. 

Ärendebeskrivn ing 

I Staffanstorps kommun finns ett s tort antal loka ler som hyrs ut för olika 
ändamål. Det finns ett stort behov av gemensamma regler och avgifter för 
dessa lokaler. En tydlighet skapas till allmänheten och handläggningen 
förenklas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anta i ä rendet före liggande Regler och avgifter för uthyrning av 
kommunala lokaler. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 139, 2 01 5 
Regler och avgifter för uthyrning av kommunala lok aler. 

1rdförandens signat ur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 27(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§150 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande 

barn 
2014-KS-467 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

a tt, under förutsättning av kommunfullmäk tiges delegering till 
kommunstyrelsen enligt nedan, att uppdra till kommunstyrelsens 
ordförande att teckna avtal med Migrationsverket angående mottagande av 
ensamkommande barn och att avta l får tecknas högst i en omfattning som 
motsvarar det fördelningstal som anges i Länsstyrelsens underlag för 
fördelning mellan kommunerna av fastställt fördelningstal för mottagande 
av ensamkommande barn. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att delegera till kommunstyrelsen att teckna avtal med Migrationsverket 
angående mottagande av ensamkommande barn, vilka överenskommelser 
också ska kunna avse barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt 
Migrationsverkets regler och kommunens skyldighet enligt 
socia ltj ä ns dagen. 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2014 t rädde en lagstiftning i kraft som ger Migrationsverket 
utvidgade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende för 
ensamkommande barn. Lagen innebär att samtliga kommuner kan anvisas, 
oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot 
ensamkommande barn eller inte. Lagen syftar till att få en jämnare 
föredelning av mottagande av enskamkommande barn bland samtliga 
kommuner. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-30 redogjort för 
ärendet. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska bes luta, att under 
förutsättning av kommunfullmäktiges delegering till kommunstyrelsen 
enligt nedan, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna avta l 
med Migrationsverket angående mottagande av ensamkommande barn och 
att avta l får tecknas högst i en omfattning som motsvara r det fördelningstal 
som anges i Länsstyrelsens underlag för fördelning mellan kommunerna av 
faststä llt fördelningsta l för mottagande av ensamkommande barn, dels 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt delegera till 
kommunstyrelsen att teckna avtal med M igrationsverket angående 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

)rdförandens signatur cs 

Kommunstyrelsen 28(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

Forts. §150 

mottagande av ensamkommande barn, vilka överenskommelser också ska 
kunna avse barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt 
Migrationsverkets regler och kommunens skyldighet enligt 
socialtjänstlagen. 

Richard Olsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige ska besluta att kommunfullmäktige ska teckna 
samtliga avtal avseende ensamkommande barn med Migrationsverket då 
detta anses vara en principiell fråga. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
ordet "högst" i första att-satsen utgår samt avslag på Richard Olssons (SD) 
yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finne r att 
kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att N ino Vidovics (M) yrkande 
utgör huvudförslag. 

Ordföranden ställer därefter Richard Olssons (SD) yrkande mot Pierre 
Sjöströms (S) m.fl. yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat att utse Pierre Sjöstöms (S) m.fl. 
yrkande till motförslag. 

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

Ornröstni ngsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 5 nej
röster samt 1 som avstå r från att rösta beslutat i enlighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
N ino Vidovic (M) X 
Laila Olsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 29(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-30 

T orbjörn Lövendahl (S) W erner Unger (S) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard O lsson (SD) X 
Tina Xhemajli (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson (C) X 
Totalt 7 5 1 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig muntligt till fö rmån för 
eget yrkande. 

Richard O lsson (SD ) reserverar sig muntligt ti ll förmån fö r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 201 5-11-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 30(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-30 

§151 lnformationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
2015-KS-254 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag på informationshanteringsplan för k ommunstyrelsen att 
gä lla från och med 1 januari 2016 samt 

a tt samtidigt, som förslag på informationshanteringsplan antas, upphäva 
samtliga tidigare informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner ) 
som rör kommunstyrelsens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under kommunstyrelsen har efter samråd med arkivarien 
upprättat en informationshanteringsplan i enlighet med Staffanstorps 
kommuns arkivreglemente 5 §. 

lnformationshanteringsplanen fungerar som styrdokument för flödet av 
a llmänna handlinga r inom verksamheterna. Planen anger h ur handlingar 
ska hanteras från a tt de skapas till a tt de slutarkiveras eller ga llras. 
Informationshanteringsplanen fungerar samtidigt som ett gallringsbeslut för 
många handlingstyper. Förutom uppgifter om huruvida handlingar ska 
bevaras eller ga ll ras ges anvisningar registrering, förvaringsplats, sekretess 
och när handlingar ska levereras ti ll kommunarkivet samt övriga 
upplysningar som kan vara av värde för att veta hur handlinga r sk a 
hanteras. På så sätt ger informationshanteringsplanen myndigheten 
nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar och 
samtidigt förbättras a llmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning 
av information hos myndigheten. Översyn av informationshanteringsplanen 
ska göras årligen och vid behov ska planen revideras. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anta förslag på informationshanteringsplan för 
kommunstyre lsen att gä lla från och med 1 januari 2016, samt att samtidigt, 
som förslag på informationshanteringsplan antas, upphäva samtliga tidigare 
in forma tionshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) som rör 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

·dförandens signatur Ju~ andes signatur Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen 31(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5- 11 -30 

Forts. § 151 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 140, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-10-22 
In forma tionshanteringsplan för kommunstyrelsen 2015-10-28 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 32(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§152 Förordnande av personuppgiftsombud för 

kommunstyrelsen enligt personuppgiftslagen PUL 
201 5-KS-537 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura till personuppgiftsombud för 
kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är kommunstyrelsen 
personuppgiftsansvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen följs. 
Kommunstyrelsen har möjlighet att utse etc personuppgiftsombud vars roll 
är att registrera och kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 
korrekt sätt i verksamheten. Då avtal med externt ombud har gått ut 
behöver ett ombud utses. Kommundirektör Ingalill Hellberg föreslår att 
kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura utses till kommunstyrelsens 
personuppgiftsombud. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att utse kvalitetsutvecklare Hillevi Ventura till 
personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i 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 2015-11-20 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 33(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§153 Medborgarlöfte Staffanstorp - Polismyndigheten 
2015-KS-512 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet föreliggande överenskommelse "Medborgarlöfte i 
Staffanstorp 2015-2016." 

Ärendebeskrivn ing 

I syfte att boende i Staffanstorps kommun ska uppleva en större trygghet, 
och till förebyggande av förekomst av bosradsinbrott i kommunen, har 
polismyndigheten och Staffanstorps kommun tidigare genomfört olika 
aktiviteter, och planerar nu också att tillsammans genomföra ett projekt 
med erbjudande till kommuninnevånare om att de ska kunna DNA-märka 
sin egendom. 

För att genom samordning effektivare kunna använda polismyndighetens 
och kommunens sammanlagda resurser, har utarbetats bifogade förslag till 
överenskommelse, benämnd "Medborgarlöfte i Staffanstorp, 2015-2016", 
med reglering av det ansvar parterna har fö r framtida arbete med att 
förebygga bostadsinbrott i kommunen m.m. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta att godkänna i ärendet föreliggande 
överenskommelse "Medborgarlöfte i Staffanstorp 2015-2016." 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 123, 2015 
Medborgarlöfte 2015-2016, överenskommelse med polisen 

rdförandens signatur Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 

tf,) 



Reservation Projektkatalog Tillväxt 2015-2024 

Sammantaget kan vi konstatera att projektkatalog tillväxt 2015-2025 är bantat 
i förhållande till den ursprungliga versionen och sammanfaller nu mer med 
Socialdemokraternas syn på hur vår kommun ska utvecklas. Men vi vill 
fortfarande framhålla följande: 

Befolkningsutvecklingen i sydvästra Skåne i allmänhet och Staffanstorps kommun i 
synnerhet är naturligtvis en viktig fråga för hela vår regions framtid. Detta ska emellertid 
hela tiden ses i perspektivet att ianspråktagandet av Sveriges bästa jordbruksmark är en 
grannlaga uppgift för oss som är med och beslutar om vår kommuns framtid. I program
förslaget saknar vi den försiktighet som alltid bör finnas kring markexploateringen. 
Generellt sett borde detta innebära att det fortsatta byggandet i vår kommun mer bör ske 
på höjden där så är möjligt, istället för på bredden, för att hushålla med den goda jorden. 

Utbyggnadsplanerna är allt för expansiva och tar i anspråk allt för mycket jordbruksmark. 
Det går att förtäta inne i våra samhällen samtidigt som vi måste se till så att vi får bra och 
säkra trafiklösningar. Det måste även finnas gröna oaser i utkanterna av tätorterna. 
Tillgänglighet är viktigt . Vi är positiva till utbyggnaden av Sockerstan och 
Vikhemsområdena och inte minst Västerstad (Skanskas område i Hjärup). 

Vi socialdemokrater anser det vara betydelsefullt med bostadsområden innehållande 
blandade upplåtelseformer och att därmed även hyresrätten får en gynnsam framtid i vår 
kommun. 

Hjärup är en av de fyra tätorterna i Staffanstorps kommun. Som vi tidigare meddelat så 
avvisar vi bostadsbyggande vid Spårvägen/Tågvägen (under byggnation) men även 
Flackarps by och Trolleby. 

Vi är positiva till bostadsbyggande på gräsplanen i centrala Hjärup (Åttevägen). 

Kyrkheddinge är ett samhälle med idag c:a 108 bostäder. I förslaget redovisas en 
utbyggnad med 70 bostäder vilket innebär nästan en tredjedel av det ursprungliga 
förslaget (194 bostäder). Vi tycker att de bostäder som är inplanerade längs/vid Höjeå inte 
skall finnas med i förslaget. Det är viktigt med strandskyddet, men även att det skapas 
rekreationsområden kring våra vattendrag. 

Nordanå är ett samhälle d är det idag finns c:a 50 bostäder, men med projektkatalog 2015-
2024 skulle det bli en ökning med 235 bostäder, mer än en fyrdubbling av antalet 
bostäder. Man bygger in befintliga gårdar vilket gör det svårt för de boende att utnyttja 
marken optimalt, men förslaget kräver även att en kraftledning grävs ner i marken. Den 
föreslagna utbyggnaden i Nordanå har minskats kraftigt (ursprunglig plan 500 bostäder) 
och vi delar uppfattningen om en mindre och försiktigare utbyggnad är lämpligare för ett 
samhälle som Nordanå. Vi föreslår fortfarande att delar av utbyggnaden kring gårdarna 
tas bort. Vi a nser att en del av den goda å kermarken måste bevaras. 



Inledningsvis yrkade vi på att Kommunfullmäktige (kommunens högsta beslutande organ) 
skulle fatta beslut om projektkatalog Tillväxt 2015-2024 vilket bifölls av den beslutande 
församlingen. 

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

Vi yrka sedan på att kommunstyrelsen skulle besluta föreslå Kommunfullmäktige 
att projektkatalog ska kompletteras med att ange för respektive projekt vilka 
upplåtelseformer som är aktuella i enlighet med kommunfullmäktiges mål 2015-2018 
att anta reviderad projektkatalog för 2015-2024 med undantag av följande projekt: 
Trolleby, Flackarps by, samt 
att minska omfattningen av utbyggnader i projekten Kryddgården, Nordanå etapp Il, 
att godkänna Vallby under förutsättning att inte odlingar anläggs på strandskyddad mark, 
samt 
att godkänna Kyrkheddinge/Bjällerupsvägen under förutsättning att man inte bygger 
några fastigheter eller anlägger odlingslotter på strandskyddad mark. 

Staffanstorp 2015-11-30 

För Socialdemokraterna 



~B CENTERPARTIET 

Reservation 

Revidering av projektkatalogen 

Vi i Centerpartiet reserverar oss till förmån för följande förslag 

Att följande områden stryks ur projektkatalogen 

För att reservera den bästa jordbruksmarken till matproduktion 

Kryddgården, Trolleby, lnspirationsbyn, Kronoslätts företagsby, Kyrkheddinge 

verksamhetsområde 

För att området ligger otillgängligt för allmänna kommunikationer 

Nordanå etapp Il 

För att det behövs gröna områden inom tätbebyggt samhälle 

Åttan 

Staffanstorp 2015-11-30 

CENTERPARTIET 

V);'?! Ut(, f /J ~ /'--__ 
v/ n~e Nilsson ' 
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Kommunstyrelsen 34(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

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

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad projektkatalog för åren 2015-2024. 

Ärendebeskrivning 

Projektkatalogen som upprättas en gång per år av Stadsbyggnadskontoret 
redovisar kommunens utbyggnadsplaner för de kommande tio åren. 
Projektkatalogen innehåller en samlad redovisning över planerad utbyggnad 
av bostäder och verksamhetsområden, och utgör ett styr- och 
planeringsinstrument samt underlag för budgetarbete och prognoser. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar inledningsvis, med instämmande av ordföranden 
Christian Sonesson (M), Richard Olsson (SD) och Yvonne Nilsson (C), att 
ärendet slutligen ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reviderad projektkatalog för åren 
2015-2024. 

Pierre Sjöström (S) yrkar därefter att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att projektkatalogen ska kompletteras med att 
ange för respektive projekt vilka upplåtelseformer som är aktuella i enlighet 
med kommunfullmäktiges mål 2015-2018 att anta reviderad projektkatalog 
för 2015-2024 med undantag av följande projekt: Trolleby, Flackarps by, 
samt att minska omfattningen av utbyggnader i projekten Kryddgården, 
Nordanå etapp Il, att godkänna Vallby under förutsättning att inte odlingar 
anläggs på strandskyddad mark, samt att godkänna 
Kyrkheddinge/Bjällerupsvägen under förutsättning att man inte bygger 
några fastigheter eller anlägger odlingslotter på strandskyddad mark. 

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att följande områden ska strykas ur 
projektkatalogen: Kryddgården, T rolleby, [nspira tionsbyn, Kronoslätts 
företragsby, Kyrkheddinge verksamhetsområde, Nordanå etapp Il och 
Åttan. 

Björn Magnusson (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att i projektkatalogen stryka områdena 
Kryddgården och Trolleby. 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utd ra gsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen 35(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

Forts. § 154 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande 
om ärendet slutligen ska avgöras av kommunfullmäktige och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Nino Vidovics (M), Pierre 
Sjöströms (S), Yvonne Nilssons (C) och Björn Magnussons (FP) yrkanden 
enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Nino Vidovics (M) yrkande 
utgör huvudförslag. 

Ordföranden ställer därefter Pierre Sjöströms (S), Yvonne Nilssons (C) och 
Björn Magnussons (L) yrkanden mot varandra för att utse motförslag till 
huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat att utse Pierre 
Sjöstöms (S) yrkande t ill motförslag. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 5 ja-röster och 5 nej
röster samt 3 som avstår från att rösta (då med ordförandens utslagsröst) 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Siöström (S) X 
Nino Vidovic (M) X 
Laila Olsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (5) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard Olsson (SD) X 
Tina Xhemajli (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson ( C) X 
Totalt 5 5 3 

Justerandes signatur Utd r a gsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen 36(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

Forts. § 154 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Yvonne Nilsson (C) reserverar sig skriftligt till förmån fö r eget yrkande, se 
bilaga 2 . 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 143, 2015 
Projektkatalog Tillväxt 2015-2024 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

37(54) 

DATUM: 2015-11-30 

§155 Bostadsförsörjningsprogram för Staffanstorps kommun 
2015-KS-513 

1rdförandens signatur 

c5 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunful lmäktige besluta 

att anta i ärendet föreliggande förslag till Bostadsförsörjningsprogram för 
Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen om bostadsförsörjning har kommunen ansvar för att a lla 
medborgare bor bra. Staffanstorps kommun har ett tillväxtmål som anger 
att anta let invånare i kommunen ska växa framledes. Därför är det vikt igt 
att det finns en strategi för hu r fler bostäder ska bli tillgängliga genom 
nybyggnation om omflyttningar. 

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

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet föreliggande förslag till 
Bostadsförsörjningsprogram för Staffanstorps kommun. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), i 
första hand att kommunstyrelsen ska besluta att å terremittera ärendet så att 
Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras med konkreta å tgärder och 
att en handlingsplan utarbetas (i enlighet med exempel Växjökommun 
bilaga 1) för att möta behoven hos de grupperna " behov för ungdomar", " 
behov för familjer", "behov för äldre" samt ''medborgare med särskilda 
behov", att programmet även kompletteras med sikte på personer som är 
hemlösa samt socialt utsatta personer (män/kvinnor i våldsrelaterade 
situationer, flyktingar/nyanlända). Programmet ska även kompletteras med 
att ange för respektive område vi lka upplåtelseformer som är aktuella i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål 2015-2018, samt i andra hand att 
Bostadsförsörjningsprogrammet 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 fami ljer", "behov för äldre" samt "medborgare med särskilda 
behov", att programmet även kompletteras med sikte på personer som är 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
komm1in 

rdförandens signatur 

d 

Kommunstyrelsen 38(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 1-30 

Forts. § 155 

hemlösa samt socia lt utsatta personer (män/kvinnor i våldsrelaterade 
situationer, flyktingar/nyanlända). Programmet ska även kompletteras med 
att ange för respektive område vilka upplåtelsefo rmer som är aktuella i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål 2015-201 8, att 
Bostadsförsörjningsprogrammets må l för antal nya bostäder antas med 
undantag av följande projekt: T rolleby, Flackarps by, samt att minska 
omfattningen av utbyggnader i projekten Kryddgården, 
Nordanå etapp Il, a tt godkänna Vallby under förutsättning at t inte odlingar 
anläggs på strandskyddad mark, samt a tt godkänna 
Kyrkheddinge/Bjä llerupsvägen under förutsä ttning att man inte bygger 
några fa stigheter eller anlägger odlingslotter på strandskyddad mark. 

Beslutsgång 

Ordföran den ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omrösrningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M ) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S ) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 5 nej
röster samt 1 som avstår från a tt rösta beslutat i enlighet med N ino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter Tj änstgörande ersä tta re Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
N ino Vidovic (M ) X 
Laila Olsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 
T orbjö rn Lövendahl (S) Werner Unger (S) X 
Eric Tabich (M ) X 
Richard O lsson (SD) X 
T ina Xhema jli (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson (C) X 
T otalt 7 5 1 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

trJ 



Staffanstorps 
kommun 

rdförandens signatur 

c·s 

Kommunstyrelsen 39(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

Forts. § 155 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig skriftl igt till fö rmån för 
eget yrkande, se bilaga 2. 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 144, 2015 
Bostadsförsörjningsprogram 201 -2020 

Justerandes signatur 

1J 
Utdragsbestyrkande 



K'=> § \ 75,s-; io 15 
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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 överskot t från självklarhet blir 

bostadsbolagen kan tillgodosedda. 

användas till 

bostadssociala 

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 ti llgodosedda. 

jämförelse med mark-

försäljning. 

Regional samverkan Nyttja lediga 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 

(hemlinjen) 

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 I Kommunala I Kommunala 

(hemlinjen) bostadsbolagen bostadsbolagen 

Komplettera med Stimulera trygg och Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden 

anpassade bostäder, tex självständig ålderdom som 

seniorboende eller möts med resurseffektiva 

trygghet sboende. insatser på platser som är 

Bostäderna bör placeras attraktiva och där 

på tydligt anvisade samordningsvinster finns. 

platser, gärna vid 

befintligt äldreboende. 

16 
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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 tillgänglighetsnormerna 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 t ill fler poäng. bostadsbolagen 

ställa sig i bostadskö till 16 

år. 

17 
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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 bo lagen 

för genomflyttnings- lägenheter i hela det arbete och välfärd 

lägenheter samt utarbeta kommunala 

rutiner för framtida flytt bostadsbeståndet 

Utredning: I avtal säkerställa Säkerställa att denna VKAB Nämnden för Arbete 

att en viss procent av dialog förs med och välfärd 

lägenhetsbeståndet går till presumtiva köpare 

arbete- och välfärd vid 

eventuell försäljning av 

allmännyttans bestånd. 

Allmän bostadsbyggnation Nybyggnation frigör till Kommunstyrelsen 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 dialog med privata För att lösgöra privata Kommunstyrelsen Nämnden för Arbete 

fastighetsägare bostäder specifikt för och Välfärd 

nyanlända 

18 



Reservation Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 för 

Staffanstorps kommun 
Rätten till bostad är stadgad såvä l i FN:s konvention om de mänskliga 
rättigheterna som i svensk grundlag och är en självklar del av vår kultur. 
Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen (artikel 25) 
och i regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: "Det skall särskilt 
åligga det a llmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att 
verka för social omsorg och trygghet." 

Det är därför angeläget att Staffanstorps kommun inventera behovet hos sina 
medborgare. Om man inte vet behoven kan man knappast utarbeta riktlinjer för ett 
bostadsförsörjningsprogram. 

Vi yrkade därför att Programmet skulle återremitteras så att 
Bostadsförsörjningsprogrammet kunde kompletteras med konkreta åtgärder (vilket kräver 
bl.a. en inventering av behoven) och att en handlingsplan utarbetas (i enlighet med 
exempel Växjökommun se bilaga 1) för att möta behoven hos följande grupper " behov för 
ungdomar", " behov för familjer", "behov för äldre" samt "medborgare med särskilda 
behov". Att programmet även kompletteras med sikte på personer som är he mlösa samt 
socialt utsatta personer (män/kvinnor i vå ldsrelate rade situationer, flyktingar/ nyanlända). 
Programmet ska även kompletteras med att ange för respektive område vilka 
upplåtelseformer som är aktuella i e nlighet med kommunfullmäktige s mål 2015-2018, 

samt i andra hand att Bostadsförsörjningsprogrammet 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" samt "medborgare med särskilda behov". Att programmet 
även komplette ras med sikte på personer som är hemlösa samt socialt utsatta personer 
(män/kvinnor i våldsrelaterade situationer, flyktingar/ nyanlända). 

Tillgången på billiga lägenheter minskar i Staffanstorp. Det byggs i stort sätt bara 
lägenheter med bostadsrätt med miljonbelopp som kontantinsats. Till detta skall tilläggas 
att det kommunala bostadsbolaget aktivt a rbetat (enligt nya ägardirektiv) för att ombilda 
hyresrätt e r till bostadsrätte r samt sålt av e n de l av hyresbest åndet. 

Staffanstorps kommun har enligt lag ett särskilt ansvar att säkra att alla grupper såsom 
hemlösa, yngre och särskilda grupper har tillgång till en bra bostad. 

Programmet ska därför även kompletteras med att ange för respektive område vilka 
upplåtelseformer som är aktuella i enlighet med kommunfullmäktiges mål 2015-2018. 

Befolkningsutvecklingen i sydvästra Skåne i allmänhet och Staffanstorps kommun i 
synnerhet är naturligtvis en viktig fråga för hela vår re gions framtid . Detta ska emellertid 
hela tiden ses i perspektivet att ianspråktagandet av Sveriges bäst a jordbruksmark är en 
grannlaga uppgift för oss som är med och beslutar om vår kommuns framtid. I program
förslaget saknar vi den försiktighet som alltid bör finnas kring markexploateringen. 



Generellt sett borde detta innebära att det fortsatta byggandet i vår kommun mer bör ske 
på höjden där så är möjligt, istället för på bredden, för att hushålla med den goda jorden. 

att bostadsförsörjningsprogrammets mål för antal nya bostäder antas med undantag av 
följande projekt: Trolleby, Flackarps by, samt att minska omfattningen av utbyggnader i 
projekten Kryddgården, 

Nordanå etapp Il, 

att godkänna Vallby under förutsättning att inte odlingar anläggs på 

strandskyddad mark, samt 

att godkänna Kyrkheddinge/Bjällerupsvägen under förutsättning att man inte bygger 
några fastigheter eller anlägger odlingslotter på strandskyddad mark. 

Staffanstorp 2015-11 -30 

För Socialdemokraterna 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

40(54) 

DATUM: 2015-11-30 

§156 Exploateringsavtal Nordanå 8:23 
2015-KS-492 

·dförandens signatur 

r _s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Exploateringsavtal beträffande Nordanå Duvemåla 
omfattande fastigheterna Staffanstorp Nordanå 8:23 m.fl. träffat mellan 
Kommunen och Trivselhus Mark AB. 

Ärendebeskrivning 

För exploateringsområdet finns en laga kraftvunnen detaljplan "Detaljplan 
för Nordanå 8:23 m fl - Nordanå by", laga kraft 2007-03-06. En ändring 
av detaljplanen är under framtagande; "Ädp Nordanå 8:23" som förväntas 
antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-02. Målsättningen 
är att exploateringsområdet ska bebyggas med ca 50-55 bostäder med 
tillhörande infrastruktur. 

Kommunen har tidigare tecknat exploateringsavtal med tidigare ägare, 
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB 2007-02-05. Detta avtal 
övertogs av Staffanstorp Kommunfastigheter AB i samband med förvärv av 
fastigheten. Då Trivselhus Mark AB avser att förvärva området av 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB och därmed överta tidigare ingångna 
avtal så har ett nytt exploateringsavtal upprättats som ersätter tidigare 
ingånget exploateringsavtal. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta a tt godkänna 
Exploateringsavtal beträffande Nordanå Duvemåla omfattande 
fastigheterna Staffanstorp Nordanå 8:23 m. fl. träffat mellan Kommunen 
och Trivselhus Mark AB. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
Exploateringsavtal beträffande Nordanå Duvemåla omfattande 
fastigheterna Staffanstorp Nordanå 8:23 m.fl. träffat me llan Kommunen 
och Trivselhus Mark AB med undantag av gemensamhetsanläggningar 
inom området då kommunalt huvudmannaskap ska råda i området. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!f) 



Staffanstorps 
koinrnun 

·rdförandens signatu r 

oS 

Kommunstyrelsen 41(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

Forts. § 156 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Eric Tabics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

O rdföranden finner att kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 5 nej 
röster samt 2 som avstår från att rösta beslutat i enlighet med Eric Tabichs 
(M) yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
Nina Vidovic (M) X 
Laila Olsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard Olsson (SO) X 
Tina Xhema jli (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson (C ) X 
Totalt 6 5 2 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokra terna reserverar sig skriftligt till fö rmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11 -20 
Exploateringsavtal , inkl. tidplan 

Justerandes signatur 

rfJ 
Utdragsbestyrkande 



Reservation Gemensamhetsanläggningar 
i exploateringsavtal Nordanå 8:23 

På senare år har begreppet gemensamhetsanläggningar dykt upp i de exploateringsavtal som 
kommunen tecknar med förväntade exploatörer av ett område. Oftast fastställs detta i 
inledningsskedet av planläggningen, vilket exploatörerna accepterar, då de .sällan har något val. För 
de boende inom området innebär detta att de genom en förening (samfällighet), kommer att ansvara 
för drift och underhåll av exempelvis allmän plats, såsom grönområde och gator, gatubelysning, men 
även vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar som passerar utanför/innanför området. 
Vid samtal med exploatörerna ser de gärna att det blir kommunalt huvudmannaskap efter att området 
är byggt och färdigställt för ovan angivna ansvarsområden. 

Principen att samfälligheter ska överta ansvaret för grönområde och gator, gatubelysning, men även 
vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar kommer att drabba de boende i området och 
är därmed en bra affär för kommunen. 

För de medborgare som flyttar in i dessa områden innebär det däremot att de kommer att få betala två 
gånger vad andra medborgare i kommunen betalar vid ett tillfälle. Andra medborgare får antingen via 
skatten eller vatten- och avloppsavgifterna betala för drift och underhåll av allmän plats såsom 
grönområde och gator, men även vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar. 

De medborgare som är bosatta där gemensamhetsanläggningar ska bildas, kommer förutom att man 
betalar via skatten och avgifter, för det gemensamma underhållet av grönområde och gator inkl. 
belysning samt drift- och underhållskostnader av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, även att 
ytterligare betala till samfälligheten för motsvarande kostnader för det egna området. Därtill kommer 
betalning av underhållet för en del av gång- och cykelvägar som passerar området. 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun efter färdigställandet av bostadsområdena ska 
överta parkmarken, de lokala gatorna inkl. gatubelysning samt vatten- och avloppsledningarna i 
enlighet med vad som gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende i de aktuella 
områdena inte ska drabbas av dubbla kostnader. 

Vi anser 

att huvudprincipen för all byggnation ska vara att kommunen ansvarar inom kvartersmarken för 
grönområden, de lokala gatorna inkl. belysning, vatten- spillvatten- och dagvattenledningar samt ev. 
gång- och cykelvägar, 

att som huvudprincip uttala att gemensamhetsanläggningar inte ska förekomma i kommande 
byggnationer 

Staffanstorp den 30 november 2015 

För Socialdemokraterna 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 42(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§157 Exploateringsavtal för Pihlängen, St. Uppål<ra 2:12 2:14 2:62 
2013~KS~281 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till exploateringsavtal med Jan Berggren, 
Krister Berggren, Ingrid Wendel och Ebbe Wendel. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtalet reglerar kostnader, åtaganden och skyldigheter under 
genomförandet av detaljplanen för Pihlängen. Exploateringsavtalet är 
tecknat med markägarna till fastigheterna Stora Uppåkra 2:12, 2: 14 och 

~ Jan Berggren, persn Krister Berggren, persni-
- , Ingrid Wendel, pers ch Ebbe Wendel, persnr 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetat förslag till exploateringsavtal med Jan Berggren, Krister Berggren, 
Ingrid Wendel och Ebbe Wendel. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta bifalla 
exploateringsavtalet med Jan Berggren, Krister Berggren, Ingrid Wendel och 
Ebbe Wendel med undantag av bildandet av gemensamhetsanläggningar 
inom kvartersmark såsom gator, gångar/gränder, grönområden och 
ledningar då Socialdemokraterna förespråkar att kommunalt 
huvudmannaskap ska råda i området. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Eric Tabichs (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 5 nej
röster samt 2 som avstår från att rösta beslutat i enlighet med Eric Tabichs 
(M) yrkande enligt ovan. 

lförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/(d 



Staffans torps 
kommun 

lrdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 43(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-11-30 

Forts. §157 
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
Nino Vidovic (M) X 
Laila Olsen (S) X 
Liliana Lindström (M) X 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard Olsson (SD) X 
Tina Xhemajli (M) X 
Carina Dilton (S) X 
Biörn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson (C ) X 
Totalt 6 5 2 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftlig till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 145, 2015 
Exploateringsavtal med Jan Berggren, Krister Berggren, Ingrid Wendel och 
Ebbe Wendel. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Gemensamhetsanläggningar 
i exploateringsavtal för Pihlängen, 
Stora Uppåkra 2:14, 2:56, 2:62 

På senare år har begreppet gemensamhetsanläggningar dykt upp i de exploateringsavtal som 
kommunen tecknar med förväntade exploatörer av ett område. Oftast fastställs detta i 
inledningsskedet av planläggningen, vilket exploatörerna accepterar, då de sällan har något val. För 
de boende inom området innebär detta att de genom en förening (samfällighet), kommer att ansvara 
för drift och underhåll av exempelvis allmän plats, såsom grönområde och gator, gatubelysning, men 
även vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar som passerar utanför/innanför området. 
Vid samtal med exploatörerna ser de gärna att det blir kommunalt huvudmannaskap efter att området 
är byggt och färdigställt för ovan angivna ansvarsområden. 

Principen att samfälligheter ska överta ansvaret för grönområde och gator, gatubelysning, men även 
vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar kommer att drabba de boende i området och 
är därmed en bra affär för kommunen. 

För de medborgare som flyttar in i dessa områden innebär det däremot att de kommer att få betala två 
gånger vad andra medborgare i kommunen betalar vid ett tillfälle. Andra medborgare får antingen via 
skatten eller vatten- och avloppsavgifterna betala för drift och underhåll av allmän plats såsom 
grönområde och gator, men även vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar. 

De medborgare som är bosatta där gemensamhetsanläggningar ska bildas, kommer förutom att man 
betalar via skatten och avgifter, för det gemensamma underhållet av grönområde och gator inkl. 
belysning samt drift- och underhållskostnader av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, även att 
ytterligare betala till samfälligheten för motsvarande kostnader för det egna området. Därtill kommer 
betalning av underhållet för en del av gång- och cykelvägar som passerar området. 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun efter färdigställandet av bostadsområdena ska 
överta parkmarken, de lokala gatorna inkl. gatubelysning samt vatten- och avloppsledningarna i 
enlighet med vad som gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende i de aktuella 
områdena inte ska drabbas av dubbla kostnader. 

Vi anser 

att huvudprincipen för all byggnation ska vara att kommunen ansvarar inom kvartersmarken för 
grönområden, de lokala gatorna inkl. belysning, vatten- spillvatten- och dagvattenledningar samt ev. 
gång- och cykelvägar, 

att som huvudprincip uttala att gemensamhetsanläggningar inte ska förekomma i kommande 
bygg nationer 

Staffanstorp den 30 november 2015 

För Socialdemokraterna 

~?j/~ 
Pierre jöström (S) 



Staffanstorps 
komm11n 

Kommunstyrelsen 44(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§158 Exploateringsavtal för Pihlängen, St Uppåkra 2:56 

2013·KS-281 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till exploa teringsavta l med NCC AB. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavtalet reglerar kostnader, åtaganden och skyldigheter under 
genomförandet av detaljplanen för Pihlängen. Exploateringsavtalet är 
tecknat med ägaren ti ll fastigheten Stora Uppåkra 2:56, NCC AB orgnr: 
556034-51 74. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetat förs lag till exp loateringsavtal med NCC AB. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla 
exploateringsavta let med N CC AB med undantag av bildandet av 
gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark såsom ga tor, 
gångar/gränder, grönområden och ledningar då Socia ldemokraterna 
förespråkar att kommunalt huvudmannaskap ska råda i området. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
ko mmunstyrelen har beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Eric Tabichs (M) yrkande röstar ja . 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 5 nej
röster samt 2 som avstår från att rösta beslutat i enlighet med Eric Tabichs 
(M) yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersättare J a Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) X 
Pierre Sjöström (S) X 
N ino Vidovic (M) X 

rd förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ff/J 



S taft a nstorps 
kommun 

rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 45(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

Laila Olsen (S) X - ·---·-
Liliana Lindström (M ) X 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) X 
Eric Tabich (M) X 
Richard O lsson (SD) X 
Tina Xhemajli (M ) X 
Carina Dilton (S) X 
Björn Magnusson (L) X 
David Wittlock (MP) X 
Yvonne Nilsson (C ) X 
Totalt 6 5 2 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 146, 2015 
Exploa teringsavtal med NCC AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Reservation Gemensamhetsanläggningar 
i exploateringsavtal för Pihlängen, 
Stora Uppåkra 2:56 

På senare år har begreppet gemensamhetsanläggningar dykt upp i de exploateringsavtal som 
kommunen tecknar med förväntade exploatörer av ett område. Oftast fastställs detta i 
inledningsskedet av planläggningen, vilket exploatörerna accepterar, då de sällan har något val. För 
de boende inom området innebär detta att de genom en förening (samfällighet), kommer att ansvara 
för drift och underhåll av exempelvis allmän plats, såsom grönområde och gator, gatubelysning, men 
även vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar som passerar utanför/innanför området. 
Vid samtal med exploatörerna ser de gärna att det blir kommunalt huvudmannaskap efter att området 
är byggt och färdigställt för ovan angivna ansvarsområden. 

Principen att samfälligheter ska överta ansvaret för grönområde och gator, gatubelysning, men även 
vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar kommer att drabba de boende i området och 
är därmed en bra affär för kommunen. 

För de medborgare som flyttar in i dessa områden innebär det däremot att de kommer att få betala två 
gånger vad andra medborgare i kommunen betalar vid ett tillfälle. Andra medborgare får antingen via 
skatten eller vatten- och avloppsavgifterna betala för drift och underhåll av allmän plats såsom 
grönområde och gator, men även vatten, spillvatten, dagvatten samt gång- och cykelvägar. 

De medborgare som är bosatta där gemensamhetsanläggningar ska bildas, kommer förutom att man 
betalar via skatten och avgifter, för det gemensamma underhållet av grönområde och gator inkl. 
belysning samt drift- och underhållskostnader av vatten-. spillvatten- och dagvattenledningar, även att 
ytterligare betala till samfälligheten för motsvarande kostnader för det egna området. Därtill kommer 
betalning av underhållet för en del av gång- och cykelvägar som passerar området. 

Vi socialdemokrater anser att Staffanstorps kommun efter färdigställandet av bostadsområdena ska 
överta parkmarken, de lokala gatorna inkl. gatubelysning samt vatten- och avloppsledningarna i 
enlighet med vad som gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende i de aktuella 
områdena inte ska drabbas av dubbla kostnader. 

Vi anser 

att huvudprincipen för all byggnation ska vara att kommunen ansvarar inom kvartersmarken för 
grönområden, de lokala gatorna inkl. belysning, vatten- spillvatten- och dagvattenledningar samt ev. 
gång- och cykelvägar, 

att som huvudprincip uttala att gemensamhetsanläggningar inte ska förekomma i kommande 
bygg nationer 

Staffanstorp den 30 november 2015 

För Socialdemokraterna 

1!1f~, 
u 



Sta ffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 46(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-30 

§ 159 Markanvisnings/marköverlåtelseavtal med Eksjöhus 

avseende delområde J och K på Vikhem Il (fastigheterna 

Stanstorp 5:323 samt Stanstorp 5:324) 
2015-KS-491 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisnings-/marköverlåtelseavtal 
med Eksjöhus AB, orgnr: 556040-1597 för Stanstorp 5:323 och 5:324. 

Ärendebeskrivning 

Markanvisnings-/marköverlåtelseavtalet reglerar villkor och förutsättningar 
för markförvärv och exploatering av fastigheterna Stanstorp 5:323 och 
5:324 (6 133 kvm), vilka omfattas av deta ljplan för Stanstorp 5:1 m fl -
Vikhem etapp Il. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbeta t förslag till markanvisnings-/marköverlåtelseavtal med Eksjöhus 
AB, orgnr: 556040-1597 för Stanstorp 5:323 och 5:324. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 147, 2015 
Ma rkanvisnings-/marköverlå telsea vta I 

lrdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

tfJ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 47(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-30 

§160 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 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisnings-/marköverlå telseavtal 
med Vikhem Fastighets AB, orgnr: 559022-7673 för Stanstorp 5:321 samt 
del av Stanstorp 5: 1. 

Ärendebeskrivn ing 

Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av fastigheten Stanstorp 5:21 samt del av fastigheten Stanstorp 
5:1 (tota lt ca 5 544 kvm), vilka omfattas av detaljplan för Stanstorp 5:1 m 
fl - Vikhem etapp Il. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetat förslag till markanvisnings-/marköverlåtelseavtal med Vikhem 
Fastighets AB, orgnr: 559022-7673 för Stanstorp 5:321 samt del av 
Stanstorp 5: 1. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 148, 20 15 
Markanvisnings-/marköverlåtelseavtal 

rdförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 

t(J 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 48(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-30 

§161 Marköverlåtelseavtal med Vikhem Exploatering AB 

omfattande fastigheten Stanstorp 5:298 
2015-KS-493 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uta rbetat förslag till marköverlåtelseavtal avseende 
fastigheten Stanstorp 5:298 med Vikhem Exploatering AB, orgnr 5568 14-
2854. 

Ärendebeskrivning 

Marköverlåtelseavta let reglerar villkor och förutsättningar för markförvä rv 
och exploatering av fastigheten Stanstorp 5:298 (1 659 kvm), vilken 
omfattas av detaljplanen för Stanstorp 4: 1 m fl - Vikhem III . 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetat förslag till marköverlåtelseavtal avseende fastigheten Stanstorp 
5:298 med Vikhem Exploa tering AB, orgnr 556814-2854. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 149, 2015 
Markanvisnings-/marköverlåtelseavtal 

·dförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 49(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

§162 Svar på motion om riktlinjer för Staffanstorps kommuns 

bostadsförsörjning 
2015-KSA376 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i ärendet redovisade anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har i motion daterad 28 augusti 2015 yrkat att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utarbeta 
nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i 
bostadsförsörjningslagen (2013:866) vilket är en ändring av tidigare 
lagstiftning som trädde ikraft 1 januari 2014. Den klargör att varje 
kommun ska p lanera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar för 
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen (2010:900). Lagens syfte är att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt håll bar livsmiljö för 
människorna i dagens samhä lle och för kommande generationer. 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Staffanstorps kommun lägger fast den 
övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på 
sikt. Programmet är en del av kommunens långsiktiga arbete med 
markförsörjning, planförsö rjning, bygglovgivning och investeringsbudget. 
På kort sikt utgör det underlag för detaljplaneläggning och projektering 
samt kommande prognos för befolkningstillväxt, viket i sin tur utgör ett 
väsentligt underlag för kommande budgetar. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ett bostadsförsörjningsprogram föreläggs 
kommunfullmäktige för beslu t. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogam 
har tagits fram och t illstä llts kommunstyrelsen för beslut. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r, med instämmande av Nino Vidovic (M), att 
kommunstyrelsen ska besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att med 
det i ärendet redovisade anse motionen bifa llen. 

·dförandens signatur Justerandes signatur Utd r agsbestyrka nde 

rfJ 



Staffanstorps 
kommun 

rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 50(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

Forts. §162 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har bes lutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut §150, 201 5 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyre Isen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§163 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-450 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

51(54) 

DATUM: 2015-11 -30 

a) Synpunkter från en medborgare gä llande övergångsstä lle vid Jeppsagård 
samt ordförandens svar. Dnr 2015-KS-449 

b) Inkommen skrivelse med beslut från Svedala kommun att inte delta i 
Kommunförbundet- Skåne projektet, utan istället bedriva ett e
arkivsprojekt i nätverk med sex andra kommuner. Dnr 2015-KS-441 

c) Markupplåtelseavta l mellan EON värme i Sverige AB och Staffanstorps 
kommun gällande fjärrvärmeledning på fastigheterna Brågarp 6: 1 och 
Hemmestorp 3:18. Dnr 2013-KS-272 

d) Godkännande av avtal gällande överlåtelse av fastigheten Staffanstorp 
Stanstorp 5:299 frå n Veidekke Villa tomter AB till Vikhems Lycka. Dnr 
2013-KS-49 

e) T illäggsavtal ti ll markanvisningsavtal mellan Staffanstorps kommun och 
Riksbyggen ekonomisk fören ing beträffande Hjärup Bocentrum, Hjärup 
4:274 m.fl . Dnr 2013-KS-320 

f) Kontrakt med Skånetrafiken gä llande trafiktillköp. Dnr 2015-KS-475 

g) Delegationsbeslut gä llande överklagande i Förvaltningsrättens i Malmö 
dom i mål 1772-15 . Dnr 2015-KS-68 

h) Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35/15 gä llande medborgarförslag 
om ny skylt, fimppelare och papperskorgar vid idrottsplatsen på 
Staffansvallen . Dnr 2015-KS-258 

i) Ordförandens skrivelse med svar ti ll medborgare gä llande synpunkter på 
övergångsställe vid Jeppsagård. Dnr 2015-KS-449 

j) Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. Dnr 
2015-KS-408 

k) Förlängning av markanvisningsavtal gä llande Roos Park. Dnr 2014-KS-
286 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

-dförandens signatur 

Kommunstyrelsen 52(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-30 

l) Yttrande i mål 15332-15 mot Konkurrensverket gällande 
koncernstruktur. Dnr 2014-KS-519 

m) Skrivelse till Sverigeförhandlingen från Burlöv, Eslöv och Staffanstorps 
kommun gällande utbyggnad för höghastighetståg mellan Stockholm
Malmö. Dnr 2015-KS-129 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§164 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-488 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

53(54) 

DATUM: 2015-11-30 

a) Räddningschefens delegationsbeslut gällande tillstånd om att få utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

dförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cs 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 54(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-30 

§165 Beslut om medfinansiering av leaderområde Lundaland 

2016-2020 
2014-KS-520 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Staffanstorps kommun ska medverka i Leaderområde Lundaland i den 
omfattning och med de förutsä ttningar som anges nedan . 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har tillsammans med Lunds kommun, Kävlinge 
kommun, Lomma kommun och Eslövs kommun deltagit i Leaderprojekt 
för lokalt ledd utveckling under programperioden 201 7-2013. Ett flerta l 
projekt för att skapa sysselsättning och aktivitet på lands bygden har 
genomförts. En ny programperiod har nu inletts och ett förberedande 
arbete för att formera det gemensamma arbe tet för perioden 2014-2020 
pågår. Övriga samarbetskommuner har fattat beslut om att delta i det 
fortasatta arbetet och då med en medfinansiering enligt bilaga 1 till ärendet. 
Då de projekt som ska genomföras har störst mängd i början av perioden 
och de sista åren i huvudsak är till för slutredovisning och avslutning ha r 
interrimstyrelsen för Leader Lundaland fattat bes lut om en fördelning av 
medfinansiering som speglar behovet av medel. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Staffanstorps 
kommun ska medverka i Leaderområde Lundaland i den omfattning och 
med de föru tsättningar som anges nedan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-11-24 inkl. bilaga 

rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~5 rrJ 
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