
Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra kl. 18:00-18:35 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande ) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 
Nino Vidovic (M) (v ice ordförande) 
La ila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövenda hl (S) 
Eric Tabich (M) 
Ti na Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (L) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne Nilsson (C) 
Toni Nilsson (SD) ersätter Richard Olsson (SD) 

Ersättare Magnus Olsson (M) 
Werner Unger (S) 
Pia Jönsson (S ) 
Björn Stigborg (S) 
Gisela N ilsson (L) 
Magnus Lunderq uist (KD) 

Övriga närvarande Inga lill Hellberg (kommundirektör) 
Henrik Lethin (stabschef) 
Vesna Casitovski (sekreterare) 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-11-07 11 :00 
tid 

Protokollet omfattar §§131-145 
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Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

Protokollet ä r justerat. Juster ingen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsen 
2016-10-31 

2016-11-08 Datum för anslags 2016-11-30 
nedtagande 

Rådhuset, §§ 131-145 

Vesna Casitovski 

Ord fö randes sign I J usterandes sign 

41 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-10-31 

Innehållsförteckning 

§131 
§132 
§133 

§134 

§135 

§136 
§137 
§138 
§139 
§140 

§141 

§142 
§143 
§144 
§145 

Ordförandes sign 

Förändring av föredragningsli stan 
Utseende av justerare samt plats och tid för justering av protokollet 
Förslag till ändring av barnomsorgstaxan i Staffanstorps kommun 
Förslag till ändring av taxa för Staffanstorps all männa vatten- och 
avloppsanläggning 
Förslag till budget 201 7 för Staffanstorps kommun inklusive flerårsplan 
201 8-201 9 
Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun 
Yttrande över remissen Cykelstrategi för Skåne 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 
Svar på medborgarfö rslag gällande tennisplaner i Hjärup 
Svar på motion från David Wittlock (MP) om utsorteri ng av matavfa ll 
Svar på motion från Cecilia Cava llin (MP) gällande trafik med fa rl igt 
gods (ADR ) 
Redovisning av meddelanden 
Redovisning av delegationsbeslut 
Industrinatten MalmöLundregionen 201 7 
Köpeavtal fö r del av Staffanstorp Flackarp 7:1 

I Justerandes sign 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

§131 Förändring av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

2016-10-31 

att lägga t ill ärende "Indrustrinatten MalmöLundregionen 2017" samt "Köpeavtal fö r 
del av Staffanstorp Flackarp 7:1" på fö redragningsli stan. 

Ordförandes sign 

(S 
I Urdragsbestyrkande 

Sida 5 av 51 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2016-10-31 

§132 Utseende av justerare samt plats och tid för justering av 
protokollet 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 
att utse Pierre Sjöström (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
måndagen den 7 november 2016 klockan 11.00 i Rådhuset. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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[ Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-10-31 

§133 Förslag till ändring av barnomsorgstaxan i Staffanstorps 
kommun (2016-KS-511) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att från och med den 1 januari 201 7 införa en enhetlig barnomsorgsavgift fö r förskola 
och pedagogisk omsorg oberoende av barnets vistelsetid. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun tillämpar maxtaxa inom försko la och frit idshem. Nivåerna fö r 
maxtaxan regleras av Skolverket och omfattar heltidsavgift för förskola respektive 
fritidshem. Avgiftstaket varierar för barn 1, barn 2 och barn 3 inom hushål let. Barn 
mellan 3-6 år, inskrivna i förskolan, omfattas av allmän förskola vi lket innebär 15 
timmars avgiftsfri försko la per vecka under läså ret. Inkomsttaket (hushållets 
bruttoinkomst) indexeras årligen av Skolverket och uppgår 201 7 t il l 45 390 kr. 

Staffanstorps kommun får ersättning för inkomstbortfall kopplat till maxtaxan. 
Staffanstorps kommun har idag ytterligare en taxenivå, deltidsavgift, inom förskolan. 
Deltidsavgiften regleras inte inom ramen fö r maxtaxan och Staffanstorps kommun 
erhåller därför inte någon ersättning fö r inkomstbortfa ll kopplat t ill denna. Barn- och 
utbildningsnämnden föres lår att Staffanstorps kommun från och med januari 2017 
endast tillämpar de taxenivåer som regleras genom maxtaxan. Genom att införa en 
enhetlig barnomsorgsavgift inom försko la och pedagogisk omsorg oberoende av 
barnets vistelsetid beräknas kommunens intäkter öka med drygt 750 000 kr under 
2017. 

Yrkanden 
Nina Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska besluta 
fö reslå kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2017 införa en 
enhetlig barnomsorgsavgift för försko la och pedagogisk omsorg oberoende av barnets 
vistelsetid. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Dav id Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsen i första hand ska besluta att återremittera ärendet t ill barn- och 
utb ildningsnämnden fö r beredn ing samt i andra hand att kom munstyrelsen ska besluta 
föreslå kommunfullmäktige beslu ta att avslå i ärendet fö religgande förs lag innebärande 
att deltidsavgiften ska bibehållas. 

Ordförandes sign 
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kommun 

Besl utsgå ng 

Kommunstyrelsen 

Sa mmanträdesprotokoll 2016-10-31 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöström (S) förstahandsyrkande om 
återremiss samt Nino Vidovics (M ) yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som vill att ärendet ska återremitteras till barn - och utbildningsnämnden för 
beredning röstar nej. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster och 5 nej-röster har beslutat 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Se voteringsll ista § 133, omröstn ing 
1. 

Ordföra nden stä ll er därefter propostion på Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan och 
Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Nino Vidovics (M ) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bi fa ller Nino Vidovics (M ) yrkande röstar ja. 
Den som bi fa ller Pierre Sjöströms (S ) yrkande röstar nej. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i 
enlighet med Nino Viodvics (M ) yrkande. Se voteringsli sta § 133, omröstning 2. 

Kommunstyrelsen har så ledes beslutat att föres lå kommunfullmäktige besluta att från 
och med den l januari 2017 infö ra en enhetlig barnomsorgsavgift för fö rskola och 
pedagogisk omsorg oberoende av barnets vistelsetid . 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserve rar sig skri ftl igt t ill fö rmån fö r eget 
yrkande. Se reservation. 
Ledmoten Dav id Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för 
Socialdemokraternas yrkande enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

Ordförandes sign 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

Tjänsteskrivelse 2016-09-25 
Avgiftsnivåer maxtaxa 2017 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fr istående försko lor i Staffanstorps kommun 

2016-10-31 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Staftans10,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §133 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till ändring av barnomsorgstaxan i Staffanstorps kommun, 2016-KS-511 

Vote1i ngslist( or) 

Omröstning 1 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nina Vidovic(M), vice ordförande 

Lail a Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Tina Xhemajli (M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Toni Nilsson(SD), ersättare 

Resu ltat 

Omröstning 2 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nina Vidovic(M), vice ordförande 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

David Wittlock(MP}, ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Toni Nilsson(SD), ersättare 

Resul tat 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 

Avstår 

0 

Avstår 

0 



Reservation Enhetlig taxa inom 
förskoleverksamhet i Staffanstorps 
kommun 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för vart eget förslag som redovisas nedan. 

Först och främst vill vi rikta stark kritik mot Alliansens förslag vars hantering av detta 
ärende lämnar mycket att önska. Förslaget saknar såväl konsekvensbeskrivningar som den 
nödvändiga förankringen med verksamheten. Någon konsekvensbeskrivning av förslaget 
finns inte vare sig ur ett barn- eller familjepolitiskt perspektiv. Ej heller finns en 
konsekvensanalys hur verksamheterna påverkas (förskoleverksamhet, fritidsh em och 
pedagogisk omsorg). 

Barn- och utbildningsnämnden har dessutom inte berett ärendet. 

Förskolan är en av de viktigaste grundstenarna i barnens utveckling genom leken utvecklas 
och växer barn tillsammans med sina kompisar. Leken är ett viktigt pedagogiskt 
instrument och ett första steg i det livslånga lärandet. Alla barn ska ha tillgång till bra 
förskolor med en pedagogisk verksamhet som ger lärande, lek och trygghet. Alla barn ska 
ha rätt att gå på förskolan. Avgiften i förskolan är dock en tung börda for de familjer som 
lever under knappa ekonomiska förhållanden i dag. För vara barns sku ll är det viktigt att 
det ekonomiska hindret till lek, utveckling och lärande tas bort. Alla barn måste ges 
samma chanser i framtiden, och genom förskolan ges dem den bästa starten. Förskolan är 
en naturlig del av a lla barns skolgång. Med välutbildad personal ger vi alla barn möjlighet 
att förverkliga sina drömmar i framtiden. Förskolan är också en plat s där barn från olika 
miljöer möts. Detta motverkar utanförskap och segregation. Alla barn ska mötas med 
samma respekt, oavsett ursprung, bakgrund eller föräldrars ekonomi. Därför måste alla 
barn fa tillgång till den utveckling förskolan kan erbjuda. · 

Ekonomiskt perspektiv - familjer 
Den föreslagna taxeförändringen kan innebära en höjning av årskostnaden för barn 1 på 
5 256 kr per år, för barn 2 på 3 504 kr per år och för barn 3 på 1 752 kr per år. En 
bedömning av de föreslagna taxornas påverkan på familjernas ekonomier kan inte göras 
generellt utan ger effekter som är unika i respektive familj. 

Målet en avg iftsfri förskola kvarstår för oss socialdemokrater och detta beslut går i motsatt 
riktning. Vi är därför bereda att anslå 750 tkr i vår budget för 2017 för att bibehålla 
nuvarande taxa. 

Med ovanstående som bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta om en enhetlig taxa inom barnomsorgen i Staffanstorps 
kommun 

Staffanstorp den 31 oktober 2016 ;;;;;iy rna 
Pierre S" ström (S) 



Staffans torps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§134 Förslag till ändring av taxa för Staffanstorps allmänna vatten
och avloppsanläggning (2016-KS-523) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjn ing av 
samtliga brukningsavgifter i taxebilaga 2 i Va-taxan med 5 % enligt bifogat förslag, 
samt att ändring ska ll gä lla from 2017-01-01. 

Ärendet i korthet 
Balansenheten VA har ett stort negativt eget kapital i verksamheten och fö r att få en 
verksamhet i balans behövs en ökning av intäkterna. 2013 gjordes en omarbetning av 
Va-taxan och i samband med detta en kraftig höjning av brukningsavgi fterna med 
må let att få en verksamhet i ekonomisk balans. Kostnaderna för inköp av dr icksvatten, 
rening av spillvatten och bortledning av spillvatten via extern aktör har ökad kraftig 
vilken inte fanns med i den kalkyl som togs fram i samband med förändringen 2013 . 

Då det egna kapitalet för en VA-verksamhet ska ll vara i bal ans sett över en 
treårsperiod , i enlighet med 31 § i vatten tjänstlagen och god redov isningssed, behöver 
kommunen age ra i frågan och arbeta för att det egna kapita let kommer i ba lans 
snarast. Genom en ökning av brukningsavgifterna med 5 % bedöms verksamheten få 
ett positivt resultat på ca 2 mkr för 20 17 och därmed va ra på rä tt väg med det egna 
kapitalet. Vatten- och avloppskostnaden för en "normalvi ll a" med en årl ig vatten
förbrukning om 150 kbm höjs med 34 7 kr/år (inkl moms). Den tota la årskos tnaden 
blir 7 285 kr. 

Yrkanden 
Björn Magnusson (L) yrkar att kommunstyrel sen vid dagens sammanträde ska besluta 
föres lå kommunfullmäktige besluta om en höjning av samtl iga brukningsavgifter i 
taxebilaga 2 i Va-taxan med 5 % enligt bifogat förs lag, samt att ändring ska ll gä ll a fr o 
m 201 7-01 -01. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera ärendet till 
tekniska nämnden för beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer propostion på Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande och Björn 
Magnussons (L) yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och 
finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ordförandes sign J Justerandes sign 
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Stafiansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 

2016-10-31 

Den som vi ll att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som vill att ä rendet ska återremitteras ti ll tekniska nämnden för beredning röstar 
neJ. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Se voteringslista § 134. 

Ordföranden konstaterar därefter att det endast före ligger ett förslag till beslut en ligt 
Björn Magnussons (L) yrkande ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-27 
Förslag ti ll ny Taxebi laga 2 
Utredning av VA-taxa 

Beslut skickas till 
Tekni ska nämnden 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §134 

Voteringslista 

Ärende: Förslag t ill ändring av taxa för Staffanstorps a llmänna vatten- och avloppsanläggning , 2016-

KS-523 

Votetingslist( or) 

Votering om åt erremiss 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ord förande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ord fö rande 

Nino Vidovic(M), v ice ordförande 

Laila Olsen (S), ledamot 

Li liana Lindström(M), ledamot 

To rbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Ta bich(M), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Bjö rn M agnusson(L), ledamot 

David Witt lock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson(( ), ledamot 

Toni Nilsson (SD), ersättare 

Resultat 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 



Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§135 Förslag till budget 2017 för Staffanstorps kommun inklusive 
flerårsplan 2018-2019 (2016-KS-2) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fö reslå kommunfullmäktige besluta 
att för år 201 7 fastställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten till o förändrade 19,14 kronor samt, 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet å r 201 7 enl igt fö lj ande: 

Nämnd Kommunbidrag kronor 

A. Politisk verksamhet 4.000.000 kr 

B. Kommunstyrelsen 111.800.000 kr 

C. Barn- och utbildningsnämnden 646.220.000 kr 

D. Socialnämnden 266.560.000 kr 

E. Tekniska nämnden 45.400.000 kr 

F. Kultur- och fritidsnämnden 48.420.000 kr 

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -l.870.000 kr 

H. Samarbetsnämnd 2 1.820.000 kr 

Samt att fastställa budgeterat resultat fö r tekniska nämndens avgiftsfi nansierade 
verksamhet till 1 550 000 kr, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2017 till 46 mnkr varav 
26 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 20 mnkr i den avgifts fi nansierade, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fö rdelning av Staffanstorps kommuns 
investeringsvolym för år 201 7 mellan de olika verksamheterna, 

att för Sta ffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2018 - 2019 i enl ighet med 
föreliggande förslag, 

att fastställ a fin ansiering av budget 2017 för Staffanstorps kommun, enl igt 
föreliggande förslag, 

att fastställa ekonomiska mål av betydelse fö r god hushållning enligt förel iggande 
förslag, 

Ord föra ndes sign I Justerandes sign 
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Staffansto,ps 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2017 besluta om nyupplåning med ett 
sammalagt belopp om maximalt 70 mnkr, samt 

a tt bemyndiga kommunstyrelsen att under år 201 7 besluta om omsättning, d v s 
upplåning til l motsvarande belopp, av de lån som förfa ll er t il l betalning under år 2017. 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting va rj e å r upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetå r). Intäkterna ska överstiga kostnaderna såvida det inte finns 
synnerli ga skäl ell er om avvikelsen i sin helhet avser ianspråktagande av medel från 
resultatutjämningsreserven. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen 
ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställ ningen 
beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan fö r ekonomin 
för en period av tre år. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som ä r av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushålln ing. Genom beslut av 
kommunfullmäktiges mål för perioden 2015 - 2018 den 11 maj 2015, § 61, har mål 
för verksamheten faststä llts för perioden. De ekonomiska målen fastställs va rj e år i 
samband med budgetbeslutet. Budgeten fa stställs av kommunfullmäktige före 
november månads utgång. De år då va l av fu llmäk tige har förrätta ts i hela landet ska 
budgeten fastställ as av nyvalda fu ll mäktige. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfu llmäktige 
besluta att för år 2017 fastställ a skattesatsen fö r den kommunalskatt so m ingår i den 
prelim inära inkomstskatten till oförändrade 19,14 kronor samt, 

att besluta om ko mmunbidrag fö r drift av verksamhet år 201 7 enligt fö lj ande: 

Nämnd Kommunbidrag kronor 

A. Po li t isk verksamhet 4.000.000 kr 

B. Kommunstyrelsen 111.800.000 kr 

C. Barn- och utbi ldningsnämnden 646.220.000 kr 

D. Socialnämnden 266.560.000 kr 

E. Tekniska nämnden 45.400.000 kr 

O rd föra ndes sign I j usterandes sign 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 
Staffanstorps 

kommun 

F. Kultur- och fritidsnämnden 

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

H. Samarbetsnämnd 2 

48.420.000 kr 

-1.870.000 kr 

1.820.000 kr 

Samt att fa stställa budgeterat resultat för tekniska nämndens avgiftsfinansierade 
verksamhet till 1 550 000 kr, 
att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvo lym för år 2017 ti ll 46 mnkr va rav 
26 mnkr i den skattefinansierade verksamheten och 20 mnkr i den avgiftsfinansierade, 
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om förd elning av Staffa nstorps kommuns 
investeringsvolym för år 201 7 mellan de olika verksamheterna, 
att fö r Staffa nstorps kommun fasts täll a fl erårsplan för åren 2018 - 2019 i enlighet med 
föreliggande förslag, 
att fastställ a fin ansiering av budget 201 7 fö r Sta ffanstorps kommun, enligt 
föreliggande förslag, 
att fas tställ a ekonomiska mål av betydelse fö r god hushållning enl igt fö religgande 
förslag, 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 201 7 besluta om nyupplåning med ett 
sammalagt belopp om maximalt 70 mnkr, samt 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2017 besluta om omsättn ing, dvs 
upplåning till motsvarande belopp, av de lån som fö rfa ll er till betalning unde r år 2017. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta fö reslå kommunfullmäktige bes luta att för år 20 17 
fastställ a skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den prelim inära 
inkomstskatten till 19,54 kronor, samt 

att besluta om kommunbidrag fö r dri ft av verksamhet år 2017 enligt fö lj ande: 

Nämnd Kommunbidrag kronor 

A. Po litisk verksamhet -4.000.000 kr 

B. Kommunstyrelsen -11 2.810.000 kr 

C. Barn- och utbildningsnämnden -659.380.000 kr 

D. Socialnämnden -268.080.000 kr 

E. Tekniska nämnden -45.150.000 kr 

F. Kultur- och fri t idsnämnden -48.600.000 kr 

G. M iljö- och samhällsbyggnadsnämnden + 1.860.000 kr 

H. Samarbetsnämnd 2 -1.830.000 kr 

Ordförandes sign 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

samt att fastställa budgeterat resultat fö r tekniska nämnde ns avgiftsfi nansierade 
verksamhet tili 1.550.000 kronor (varav +2.000.000 kr föra balansenheten VA och -
450.000 kr för balansenheten Renhållning), 
att fastställ a Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2017 till 46.000 tkr 
netto varav 26.000 tkr i den skattefinansierade verksamheten (9.000 tkr inom 
kommunstyrelsen och 17.000 tkr inom Tekniska nämnden) och 20.000 tkr i den 
avgiftsfinansierade verksamheten (balansenheten VA), 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med en 
förde lning av Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2017 mellan de olika 
projekten, 
att fastställa fi nansiering av budget 2017 för Staffanstorps kommun, enligt 
Socialdemokraternas fö rslag till budget för 2017, 
att faststä lla mål av betydelse för god ekonomisk hushållning enl igt föreliggande 
förslag, 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 201 7 besluta om nyupplåning med ett 
sammanlagt belopp om maximalt 40 mnkr, 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 201 7 besluta om omsättning, d v s 
upplåning till högst motsvarande belopp, av de lån som förfa ller till beta lning under år 
2017, samt 
att i övrigt anta budgeten för 201 7 i en lighet med det socialdemokratiska alternati vet 
bil aga A. 

Beslutsgång del 1 
Ordföranden ställer först proposition på Nino Vidovics (1\11) och Pierre Sjöströms (S) 
m. fl . yrkanden enligt ovan vad gäller kommunalskatten och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposit ion. 
Den som bifa ller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) m.fl . yrkande röstar nej. 

Ordföranden fi nner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i 
enlighet med Nino Vidov ics (M) yrkande. Se voteringslista § 135, omröstning 1. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Beslutsgång del 2 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

Ordföranden ställer proposition på N ino Vidovics (M ) och Pierre Sjöströms (S) 
m.fl. yrkanden enligt ovan vad gäller kommunbidrag per nämnd 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) m.fl . yrkande röstar nej. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i 
enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Se voteringslista § 135, omröstning 2. 

Beslutsgång del 3 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut vad gäller 
tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet samt Staffanstorps kommuns 
investeringsvolym enligt Nina Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande 
enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsgång del 4 
Ordföranden stä ller proposition på Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) 
m.fl. yrkanden enligt ovan vad gäller beslut om fördelni ng av Staffanstorps kommuns 
investeringsvolym och fi nner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nina 
Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-rösrer och 5 nej-röster beslutat i 
enlighet med Nino Vidovics (M ) yrkande. Se voterings li sta § 135, omröstning 3. 

Bes! utsgå ng del 5 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut vad gäller 
flerårsp lan för åren 2018-2019 och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med detta. 

Särskilda uttalanden 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och M iljöpartiet deltar inte i beslutet vad gäller 
fl erårsplan för åren 2018-2019. 

Beslutsgång del 6 
Ordföranden ställer proposition på Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) 
m.fl . yrkanden enligt ovan vad gäller att faststä lla fi nansiering av budget 2017 och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med l\ ino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i 
enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Se voteringslista § 135, omröstning 4. 

Bes I utsgång del 7 
Ordföranden konstaterar att det endat föreligger ett förs lag t ill beslut vad gä ller att 
fastställa mål av betydelse fö r god ekonomisk hushållning och finner att 
kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsgång del 8 
Ordföranden ställer proposition på Nino Vidovics (M ) och Pierre Sjöströms (S) 
m. fl . yrkanden enligt ovan vad gäller att bemyndiga kommunstyrelsen att beslut om 
nyupplåning och finne r att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics 
(M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner föl jande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) m.fl . yrkande röstar ne j. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i 
en lighet med Nino Vidovics (M) yrkande. Se voteringsli sta § 135, omröstning 5. 

Beslutsgång del 9 
Ordföranden konstaterar att det endat före ligger ett förslag till beslut vad gäller 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 201 7 besluta om omsättning, d. v.s 

Ordförandes sign 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

upplåning t ill motsvarande belopp, av de lån som förfa ller till betalning under år 
2017 och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsgång del 10 
Ordföranden ställer slutl igen proposition på Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkanden om att 
budgeten för 2017 ska antas i enlighet med det socialdemokratiska förs laget mot eget 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå detta yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som röstar i enlighet med ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som röstar i enlighet med Pierre Sjöströms (S) m.fl . yrkande röstar nej. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat 
att avslå Pierre Sjöströms (S) yrkande yrkande. Se voterings li sta § 135, omröstning 6. 

Reservat ioner 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skrift ligt t ill förmån för eget 
yrkande. Se reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig muntl igt till fö rmån för Socialdemokraternas 
yrkande. 

Bes! utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-25 
Budget 2017 för Staffanstorps kommun 
MBL-protokoll 

Beslut skickas t il l 
Kommundi rektören Ekonomichefen Revisionen 

J Utclr2gsbesryrkancle 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §135 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till budget 2017 för Staffanstorps kommun inklusive flerårsplan 2018-2019, 2016-KS-

2 

Voteringslist(or) 

Omröstning 1, Kommunalskatt 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ch ristian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sj öström(S), 2:e vice ordförande X 

Nino Vidovic(M), vice ord förande X 

Lai la Olsen (S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Tina Xhemajli(M), ledamot X 

Carina Di lton(S), ledamot X 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson (( ), ledamot X 

Toni Nilsson(SD), ersättare X 

Resultat 8 5 0 

Omröstning 2, Kommunbidrag per nämnd 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Christ ian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande X 

Nina Vidovic(M), vice ordförande X 

Laila Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Tina Xhemajli(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn M agnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson(( ), ledamot X 

Toni Nilsson(SD), ersä ttare X 

Resultat 8 5 0 

Omröstning 3, beslut om fördelning av invest eringsvolym 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson(M), ordförande X 



Stall<Jns to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

Lail a Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Er ic Tabich(M), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson (L), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Toni Nilsson(SD), ersättare 

Resultat 

Omröstning 4, Finansiering av budget 2017 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordförande 

Pi erre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

David Witt lock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Toni Nilsson(SD), ersättare 

Resultat 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Ja 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Omröstn ing 5, Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om nyupplåning 

Ledamot Ja 
Christian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande X 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendah l(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Tina Xhemajli(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

a 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 



Sta fiansto1ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Toni Nilsson(SD), ersättare 

Resultat 

Omröstning 6, Socialdemokratiska budgetförslaget 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

La il a Olsen(S), ledamot 

Lil iana Lindström(M), led amot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Tina Xhemaj l i(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson(C), ledamot 

Toni Nilsson(SD), ersättare 

Resulta t 

Voteringslista 

X 

X 

X 

8 5 0 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 
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Reservation Staffanstorps Budget 2017 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

att för år 2017 fastställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten till 19,54 kronor, samt 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2017 enligt följande: 

NAMND Kommunbidra_q kronor 
A. Politisk verksamhet -4.000.000 kr 
B. Kommunstyrelsen -112.810.000 kr 
C. Barn- och utbildningsnämnden -659.380.000 kr 
D. Socialnämnden -268.080.000 kr 
E. Tekniska nämnden -45.150.000 kr 
F. Kultur- och fritidsnämnden -48.600.000 kr 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +1.860.000 kr 
H. Samarbetsnämnd 2 -1.830.000 kr 
samt 

att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet till 
1.550.000 kronor (varav +2.000.000 kr föra balansenheten VA och -450.000 kr för balansenheten 
Renhållning), 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2017 till 46.000 tkr netto varav 26.000 
tkr i den skattefinansierade verksamheten (9.000 tkr inom kommunstyrelsen och 17 .000 tkr inom 
Tekniska nämnden) och 20.000 tkr i den avgiftsfinansierade verksamheten (balansenheten VA), 

att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med en fördelning av 
Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2017 mellan de olika p rojekten, 

att fastställa finansiering av budget 2017 för Staffanstorps kommun, enligt Socialdemokraternas 
förslag till budget för 2017, 

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

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2017 besluta om nyupplåning med ett sammanlagt 
belopp om maximalt 40 mnkr, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2017 besluta om omsättning, d v s upplåning t ill högst 
motsvarande belopp, av de lån som förfaller till betalning unde r år 2017, 

att i övrigt anta budgeten för 2017 i e nlighet med det socialdemokratiska alternativet bilaga A, 
samt 

att inte delta i beslutet gällande fl erårsplan för åren 201 8 - 2019. 

Det socialdemokratiska budgetalte rnativet för 2017 bifogas denna reservat ion och vi hänvisar i 
övrigt till densamma. 

Staffanstorp den 31 oktober 2016 
För Socialde kraterna 

4t~/;;t-
Pierre Sj ·· ström (S) 
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Socialdemokraternas budgetförslag för Staffanstorps kommun år 2017 

Övergripande mål för den kommunala politike n är: 

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

Vi vill skapa ett hållbart samhälle . Vi vill att medborgaren ska ha så stort inflytande som möjligt 
över sin livssituation. Därför vill vi att medborgare n ska vara med och styra över den service 
som erbjuds i kommunen utan att medborgarens egen kostnad blir ett hinder. Medborgarna 
ska alltid kunna välja ett kommunalt alternativ inom förskola, skola och omsorgen. 

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

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

Årets resultat 201 7 prognosticeras/ budgeteras till 9 miljoner kronor. 

Sammanfattning: 

Budgetförslaget utgår från för oss kända förutsättningar i september månad 201 6. Den tar sin 
utgångspunkt i att verksamheterna behöver förstärkning vilket gäller framförallt barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Utöver detta behöver Staffanstorps kommun ett 
starkare resultat framöver. 
Staffanstorps kommun växer snabbt och vi ser hur allt fle r väljer att flytta till vår kommun, 
vilket är glädjande. Under 2016 har bostadsbyggandet tagit fart runt om i hela kommunen men 
framförallt i Hjärup. Under året påbörjades en personalflykt från framförallt skolans område 
och det är viktigt att häva flykten. Resurser för att utjämna de socioekonomiska skillnaderna 
mellan våra skolor anslås i den här budgeten liksom medel för att kunna bedriva en 
sommarskola för de elever som inte uppnår målen. Ungdomsarbetslösheten har i vår kommun 
minskat . Rekordmånga ungdomar har fått sommarpraktik vilket är glädjande och det stärker 
de ras möjlighet på arbetsmarknaden. Vi behöver stärka socialnämndens resurser så att våra 
äldre har fler platser att tillgå när behovet uppstår. 

Nu presenterar vi e n budget där vi tar ansvar för att resurserna används på ett så effektivt sätt 
som möjligt i våra verksamheter. Skolan och äldreomsorgen behöver inte fler "s.k. 
effektiviseringskrav" på sig utan behöver lugn och ro för att uppnå en högre måluppfyllelse. Vi 
höjer ambitionerna ytterligare för en god ekonomisk hushållning genom ett tydligt 
överskottsmål. Det skapar trygghet i våra verksamheter men också i ekonomin. 

Socialdemokrate rnas Budget 2017 Sida 2 
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Studerar man Staffanstorps kommuns utveckling av årets resultat i ande l av skatter och 
utjämning, år 2013-2015 har de senaste åren uppvisat negativa värden jämfört med 5 Yes
kommunerna men också jämfört med samtliga kommuner i riket. Staffanstorps kommun 
behöver stärka sitt resultat (exkl. extraordinära poster) och hålla åtminstone det egna kapitalet 
oförändrat. 

Utveckling av soliditeten inkl. ansvarsförbindelse, år 2013 - 2015 uppvisar också en negativ 
trend för Staffanstorps kommun. Det är dags att vända utvecklingen. 
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Låneskuld i kronor/invånare 2010-2017 
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Låneskulden har i vår kommun haft/har en dramatisk utveckling från 98 miljoner kronor 2010 
till 634 miljoner kronor 2017 trots att lånen till våra verksamhetslokaler inte redovisas i 
kommunens låneskuld (utan i bolagens). År 2010 var låneskulden per invånare cirka 4,4 tkr. 
Skulden har mer än fyrdubblats på 5 år och var cirka 21,5 tkr/invånare 2015. År 2017 ökar 
skulden ytterligare. Ett bättre resultat innebär att lånebehovet kan sänkas. Detta måste 
prioriteras i framtiden. Det viktigt att varje generation belastas med "sin kostnad". 

Den samhällsekonomiska bilden och budgetförutsättningar enligt SKL:s 
cirkulär 16:51 som sammanfattas nedanför: 
"Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande 
produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin 
har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens 
utbrott hösten 2008. Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i 
omvärlden. BNP på de främsta svenska export-marknaderna ökade sammantaget med endast 
1,8 procent respektive med 1, 7 procent 2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 
1, 7 procent. Det är en utveckling som är väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd 
mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och arbetslösheten i flera länder går ned. Den 
fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det inte blir någon större fart på svensk 
export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade termer) öka med 3,2 procent och nästa 
år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska genomsnitt, trots 
att den svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, vilket 
borde verkat stimulerande för svensk export. Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som 
drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan ökat 
mycket snabbt (2, 9 respektive 4,0 procent 2014 och 2015). Ökningstalen är en bra bit över 
historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa ytterligare något snabbare. 
Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. Men den inhemska 
efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig 
konsumtion. 

Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora 
antalet asylsökande. Trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst bedömningen 
av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket räknar nu (i 
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sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från februari. 
Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. 
Även för kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande 
flyktingbarn justerats ned. Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär 
att vår prognos för storleken på offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av 
detta skäl väsentligt bättre än vad vi räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden 
inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och inte lika stora ökningar av befolkningen har 
kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara problem att få sina ekonomier att gå 
ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare skatteunderlag. 

Sedan finanskrisen 2008 har pris- och löneökningstakten varit väsentligt långsammare än under 
föregående åttaårsperiod. Trots att den svenska ekonomin nu nått konjunkturell balans är 
prisökningstakten en bra bit under de två procent som är satt som mål fö r penningpolitiken. 
Också löneökningarna är, för konjunkturläget, relativt blygsamma. 

Den genomsnittliga timlönen har ökat med 2,6 procent per år 2009-2015 enligt 
Konjunkturlönestatistiken. Vi räknar med att det definitiva utfallet 2016 hamnar nä ra 
genomsnittet för de senaste åren. Därefter antar vi att tilltagande brist på arbetskraft 
resulterar i successivt högre löneökningar. 

Vår prognos avser totala timlöneökningar, det vill säga både avtalsenliga och löneökningar 
utöver avtal. Även förändringar i arbetskraftens sammansättning påverkar utfallet. Syftet med 
prognosen är att tillsammans med förändringen av antalet arbetade t immar skatta 
lönesummans utveckling. Inte att skatta utfallet av kommande avtalsrörelse. 

Vår bedömning är att prisökningstakten fortsätter stiga framöver, men att inflationen beräknad 
med utgångspunkt från KPIF når 2 procent först en bit in på 2018. Därefter förutsätts 
inflationen beräknad på detta sätt ligga kvar på denna nivå. Utvecklingen av KPI kommer att 
skilja sig från detta till följd av efterhand allt högre räntor. 

Inflationen beräknad enligt KPI når 2018 upp i 3 procent och ligger under 2019 och 2020 kvar 
mellan 2½ och 3 procent. För åren 2018-2020 har ingen egentlig prognos gjorts. Bedömningen 
för dessa år utgår i stället från antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare 
period av högkonjunktur återgår till konjunkturell balans. 

Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018-2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015-
2017 då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen åren 2018-2020 ligger mer i linje 
med hur BNP har utvecklats historiskt. 

Utsikterna för de offentliga finanserna ser betydligt ljusare ut nu än vad vi räknade med i april. 
Slutåret för beräkningarna är de offentliga finanserna mer än 1 procentenhet bättre än de 
beräkningar vi presenterade i april. 

Förklaringen återfinns i förbättrade statliga finanser i form av lägre utgifter. Merparten är lägre 
statlig konsumtion, men vi räknar också med lägre transfereringar till hushållen tack vare 
mindre volymer i arbetsmarknadsåtgärder samt ett lägre sjuktal. 
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Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 
Procent respektive procentenheter 
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Källa: Skatteverket och SKL. 
Skatteunderlagsprognosen för åren 2016-2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild 
som sammanfattas här ovan och presenteras utförligt i Ekonomirapporten, oktober 2016. Den 
starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den pågående 
konjunkturuppgången har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren (diagram 1 ). I år 
förstärks skatteunderlaget också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av 
kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner. Nästa år räknar vi med att 
konjunkturen förstärks ytterligare då konjunkturtoppen nås. Det innebär ett stramare 
arbetsmarknadsläge, som leder till lugnare utveckling av arbetade timmar. Samtidigt bidrar 
även en lägre indexuppräkning av pensionsinkomster till att hålla tillbaka skatteunderlaget. 
Men detta motverkas delvis av att löneökningstakten tilltar. 

När arbetsmarknaden därefter närmar sig balans mattas sysselsättningsökningen successivt 
och grundavdragen förutsätts öka enl igt den historiska trenden, vilket innebär en högre takt än 
för tillfället. Även i rea la termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar 
skatte underlagstillväxten i år och ligger kvar på en hög nivå 2017. Men mot slutet av perioden 
faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010." 
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Förutsättningar 

r 

• Skattesatsen höjs med 40 öre till 19,54 kronor beräknas inbringa +21,6 miljoner mer än 
alliansens förslag. Skatteintäkterna är beräknade med utgångspunkt från 
Kommunförbundets cirkulär 16:51. 

• Lönekompensation (+2,3%). lönekompensation utgår med +2,3% för samtliga 
personalkategorier. I budgeten har inte statliga satsningar tagits med (beräknas vara 
kostnadsneutralt och finansieras av statsbidragen). 

• Prisjustering övriga kostnader (totalt 0,0%) 

• Nedan Konjunkturinstitutets prognos med osäkerhetsintervall. 

KPI med osäkerhetsintervall 
Årlig procentuell förändring 
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I budgeten 2013, 2014, 2015, 2016 har verksamheterna fått kompensation för 
inflationen + 1,3% resp + 1,5% samt 0,0% för 2015 och 2016 (blev i verkligheten 0,0% år 
2013 , - 0,2% år 2014, -0,05 år 2015 och för 2016 beräknas prognosen bli +0, 9%. I 
budgeten 2017 har justering gjorts för tidigare års priskompensationer vi lket innebär 
att prisjusteringen sätts till 0,0 % vilket innebär att verksamheterna över åren 2013-
2017 är fullt inflationskom enserade. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KPI % * 0,0 -0,2 0,0 0,9 2, 1 2,4 2,6 
* enligt SCB och 
Konjunkturinstitutet 

Kompensation i budget 
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• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna prishöjningarna (KPI) d v.s. 
2, 1 %. Gäller enbart taxor som inte regleras av annan författning. 

• Nämndernas kommunbidrag har sedan justerats utifrån de satsningar och besparingar 
(såväl inom nämnderna som mellan nämnderna) som vi avser genomföra under 2017. 

• 0,8 % i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning). Det ekonomiska utrymmet 
har beräknats utifrån ett resultat på 0,8 procent av skatteintäkter, utjämning och 
statsbidrag 2017 vilket motsvarar 9 miljoner kronor (2016= 3,6 milj). 

• Reserv för oförutsedda händelser (höjs från 3,5 mkr till 7, 1 mkr). Under 2012 nyttjades 
inte reserver för oförutsedda händelser motsvarande 11 mkr. Under 2013 fanns 11,4 
mkr budgeterat för ändamålet. Enligt bokslutet 2013 nyttjades 1,4 mkr. I budgeten 
2014 anslogs 10 mkr vilka utnyttjades för hyres justering mellan kommunen och bolaget 
(SKF). I budgeten 2016 anslogs 3,2 miljoner vilket nog får utifrån prognosen anses vara 
otillräckligt. För 2017 anslås därför 7,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,7 % av 
skatteintäkter och utjämning (2016= 0,35%). 

• Resultatutjämningsfond (får ej användas 2017). 

• Realisering av övervärden i den långfristiga portföljen uppgår till totalt fyra procent 
dvs. 12, 9 miljoner. Utöver detta kommer ytterligare 6,5 mkr att realiseras av övervärdet. 

• Borgensavgift budgeteras med 2,4 miljoner för verksamhetslokaler och 0,9 miljoner för 
övriga lokaler totalt 3,3 miljoner kronor. 
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Kommunbidrag per nämnd 2017 (tkr) 

Alliansens 
Tillskott+ 
Besparing - S-förslag till 

Nämnd/verksamhet I förhållande till kommunbidrag 

förslag 2017 Alliansens 2017 

förslag 

Politisk verksamhet -4000 0 -4000 

Kommunstyrelsen -111 800 +1 010 -112810 

Tekniska nämnden -45 400 -250 -45 150 

Balansenhet VA 2000 0 2 000 

Balansenhet Renhållning -450 0 -450 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -1 820 +10 -1 830 

Miljö- och 
1 870 0 1 870 samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden -48 420 +180 -48 600 

Barn- och utbildningsnämnden -646 220 +13160 -659 380 

Socialnämnden -266 560 +1 520 -268 080 

Totalt -1 120 800 +15 630 -1 136 430 

lnvesteringsbudget - Volymer 
Nämnd/verksamhet I nvesteringsbudget 

(mnkr) 

Kommunstyrelsen 9 

Tekniska nämnden 17 
Totalt Skattefinansierad verksamhet 26 

Balansenhet VA 20 

Totalt Avgiftsfinansierad verksamhet 20 

Totalt 46 

Finansiering 
Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet. Förslaget innebär en 
skattehöjning med 40 öre. Resultatet medför också att lånebehovet minskar i förhållande till 
Alliansens förslag (70 mnkr till 40 mnkr) vilket påverkar finansnettot positivt. 
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Övrigt 

Vi socialdemokrater i Staffanstorps kommun yrkar på 

Kommunstyrelsen/övergripande 

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

att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara miljömål 

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

att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. bokslutsberedning tillsättas 
omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige 

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

Socialnämnden 

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

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

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

att kvalitetsuppföljningen förändras så att fokus finns på den utförda tjänsten istället för på 
"utförd tidsystemet" 

att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

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

att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 

Barn- och utbildnlngsnämnden 

att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att utjämna skillnaderna och 
kompensera för de barn som inte kommer från hem med studietraditioner (i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål 2015-2018) 

att resursfördelningen till barn i behov av särskilt stöd prioriteras först i resursfördelningen 

att sommarskolan genomförs för de elever som inte uppnår målen 
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att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som motverkar rasism under temat 
Antirasism 2017 

Kultur- och frit idsnämnden 

att musikskolan utvecklas till kulturskola (inom ramen för Kulturlyftet) och görs tillgänglig för 
fler elever och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds 

att stödet till föreningarna förbättras 

att avgifterna på badet sänks för pensionärerna 

Tekniska nämnden 

att Staffanstorps kommun inför källsortering (inkl. matavfall) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

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

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

Socialde mokraternas Budget 2017 Sida 11 

Sida 36 av 51 



Stalfansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-10-31 

§136 Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun (2016-KS-249) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att anta i ärendet föreliggande Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun samt att 
anmäla densamma til l kommunfu llmäktige för kännedom. 
dels besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att upphäva Näringslivsprogram för Staffanstorps kommun i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 106, 2007. 

Ärendet i korthet 
Föreligger fö rslag til l Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun. Förslaget har va rit 
presenterat på kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan översänt till representanter 
för näringsli vet i kommunen samt ti ll Businessports styrelse fö r synpunkter. Med 
beaktande av inkomna synpunkter föreslås förs laget antas som Staffanstorps kommuns 
strategi för sitt näringslivsa rbete. 

Yrkanden 
Björn Magnusson (L) yrkar att kommunstyrelsen dels ska bes luta att anta i ärendet 
föreliggande Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun samt att anmäla densamma 
t ill kommunfullmäktige för kännedom, dels besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
upphäva Näringslivsprogram för Staffanstorps kommun i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 106, 2007. 

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

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 150, 2016 
Näringsli vsstrategi dat 2016-10-12 

Ord fö randes sign I Jusrerandes sign 

1.o 
I Utdragsbest}'rkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-10-31 

§137 Yttrande över remissen Cykelstrategi för Skåne (2016-KS-475) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande till Region Skåne avseende Cykelstrategi fö r Skåne enl igt upprättat 
förslag daterat 2016-09-22. 

Ärendet i korthet 
Förslag till Cykelstrategi för Skåne och Mo bilitetsplan för Skåne tar båda sin 
utgångspunkt i strategidokumenten Det öppna Skåne 2030, Det flerkärn iga Skåne och 
remissversionen av Strategi för ett hållbart transpo rtsystem i Skåne 2050. Region Skåne 
vill med Cykelstrategi för Skåne synliggör vilka strategiska sa tsningar som krävs fö r att 
stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det 
naturliga färdmedlet för kortare resor. I strategin föres lås allt ifrån beteende- och 
attitydpåverkansinsatser till infrastrukturåtgärder. 

Yrkanden 
Eric T abich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge yttrande till Region 
Skåne avseende Cykelstrategi för Skåne enligt upprättat fö rslag da terat 2016-09-22 . 

Propositionsordn i ng 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill besl ut och fin ner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 151, 201 6 
Yttrande 
Remiss 
Missiv 

Beslut skickas till 
Region Skåne 

Ordförandes sign / Jusrerandes sign 

U av 
/ Urdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§138 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV (2016-
KS-131) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar · 

att godkänna utarbetat fö rslag t ill markanvisningsavta l med Hemsö Fastighets AB, för 
del av Stanstorp 5:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisn ingsavta let reglera r åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gä ller samt bestämmelser om framtida marköverlåtelse av delar av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resu ltera i Marköverlåte lseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av vå rdboende. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar att kommunsty relsen ska besluta att godkänna utarbetat förslag 
till markanvisningsavtal med Hemsö Fast ighets AB, för del av Stanstorp 5:1. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före li gger ett förslag t ill beslut och finner att 
kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Bes! utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 152, 2016 
Markanvisningsavtal 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och Exploateringsavdelningen 

Ord fö randes sign I J usre randes sign 

;fJ 
I Urdragsbesryrk ande 
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Staffans torps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§139 Svar på medborgarförslag gällande tennisplaner i Hjärup 
(2015-KS-426) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 129 att över lämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen 
beslutade i sin tur den 4 april 2016 att återremittera ärende angående tennisplaner i 
Hjärup till kommundirektören. 
Medborgarförs laget pekar på att det i Hjärup finns många som vi ll spela tennis och att 
tennisplaner bör anläggas. I anslutning till Hjärupslundsskolan finns en så ka llad 
spontanidrottsplats. Denna är linjerad för att också kunna spela te nnis. Med en 
komplettering av ett nät som kan rullas ut vid tennisspel ka n spontanidrottsplatsen få 
ytterliga re en användning. Bokning av banan kan administreras genom att en förening 
bildas som efter skoltid ansvarar för uthyrning och tillgång till nät. Om tomten som 
spontandidrottsplatsen är belägen på i framtiden bebyggs kan idrottsplatsen i samband 
med det flyttas in i Hjärupsparken. 

Det antecknas till protokollet att medborgarförslagsstä llaren har bjudits in till 
sammanträdet. 

Yrkanden 
Bjö rn Magnusson (L) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att med det i ärendet 
redovisade anse medborgarförsslaget besvarat.med det i ärendet redovisade besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag t ill beslut och finn er att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 
Ledamoten David Wittlock (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 153, 20 16 
Beslut KF § 129, 2015 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§140 Svar på motion från David Wittlock (MP) om utsortering av 
matavfall (2015-KS-378) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att motionen ska beaktas i arbetet med ny avfall splan att därmed anse motionen 
besvarad. 

Ärendet i korthet 
David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om utsortering av matavfa ll i 
Staffanstorps kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 14 september §110, 2015 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Komm unstyrelsens 
arbetsutskott bes lutade den 18 november §153, 201 5 att remittera motionen t ill 
tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden ha r i § 11, 2016-03-02 beslutat att 
lämna följ ande yttrande: Tekniska kontoret har under 201 5 i samarbete med Sysav och 
övriga deläga rkommuner arbetat fram en gemensam avfall splan. Det fra mtagna 
förslaget har nu gått vidare fö r poli tisk behandling i deläga rkommunerna. 
Matavfallsfrågan är en av de avfallsfrågor som tas upp i detta arbete. Avfal lsplanen, 
som är en del av renhållningsordningen, måste dock beslutas av var kommun för sig 
vilket innebär att planerna i slutändan kan vara olika utfo rmade. Poli tisk behandl ing 
av fö rslaget pågå r för närva rande i Staffanstorp. När ett fä rdigt förslag finns framtaget 
ska beslut tas om att avfallsplanen ska ut på samråd. Synpunkter frå n samrådet ska 
sedan beaktas innan faststä ll ande av ny avfa ll splan sker. Denna motion föres lås därfö r 
beaktas i arbetet med framtagningen av ny avfa ll splan. 

Yrkanden 
Eric T abich (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunful lmäktige 
besluta att motionen ska beaktas i arbetet med ny avfa llsplan att därmed anse 
motionen besvarad. 

David Wittlock (MP) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att bi fa ll a motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot va randra och finner att ko mmunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 
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Kommunstyrelsen godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Eric Tabichs (M ) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller David Wittlocks (MP) m.fl. yrkande rösta r nej. 

2016-10-31 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-rös ter och 5 nej- röster beslutat i 
enlighet med Eric Tabichs (M ) yrkande. Se voteringsbilaga § 140. 

Ledamoten David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt til l fö rmån fö r David 
Wittlocks (MP) yrkande. Se reserva tion. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2016 
Motion 
Tekniska nämndens beslut § 11 , 201 6 
Tjänsteskri velse TN 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §140 

Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från David Wittlock (MP) om utsortering av matavfall, 2015-KS-378 

Voteringslist( or) 

Motion gäl lande utsortering av matavfall 

Ledamot Ja Nej 

Christian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande X 

Nino Vidovic{M), vice ordförande X 

Laila Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Tina Xhemajli(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson{(), ledamot X 

Toni Nilsson{SD), ersä ttare X 

Resultat 8 5 

Avstår 

0 



Reservation Utsortering av 
matavfall i Staffanstorps kommun 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen och vill därför anföra 
nedanstående: 

Att sortera matavfall är en miljövinst för alla 
Biogas är ett klimatsmart och användbart energislag som bland annat kan användas för att 
driva bussar och bilar utan att öka halterna av växthusgaser. Biogasen är närproducerad 
och i processen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel och återför 
näringsämnen till åkermarken. Biogasen är förnybar och ingår i naturens kretslopp. Genom 
att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare 
luft. 

Att sortera matavf all behöver inte kosta mer 
Lomma kommun har i många år sorterat sitt matavf all utan att det har påverkat deras 
renhållningstaxa. 

Att sortera matavfall ligger i tiden 
2003 tog riksdagen i Sverige ett beslut att 35 procent av allt matavf all i Sverige skulle 
återvinnas biologiskt senast 2010. Det var sedan kommunernas ansvar att utföra detta. 
2007 startade bl.a. Malmö men också Lund ett pilotprojekt för at t uppnå det nationella 
målet. Sedan 2007 har många andra kommuner kunnat sortera ut sitt matavfall. 2016 är 
det bara Staffanstorp som inte har infört utsortering av matavfallet. I många andra 
kommuner är detta obligatoriskt sedan många år tillbaka. 

I dagsläget går matavfallet som inte sorteras ut till förbränning d är det blir energi i form av 
fjärrvärme och elektricitet. Genom att sortera matavfallet från restavfallet kan det rötas. 
Då får man ut både e nergin och näringsämnena från matavfallet samtidigt. Energin utvinns 
som biogas och kan användas som alternativ till fossila bränslen för fordon som 
stads bussar och sopbilar. Restprodukte n efter behandlingen är biogödsel som används 
istället för konstgödsel för att få tillbaka näringsämnena och mineralerna i maten till loka l 
åkermark. 

Även om transporterna till Nordöstra Skåne (Karpalund) av vårt matavf all innebär en 
miljöbelastning så överväger de övriga miljövinsterna enligt experter på SYSAV. 

Att bara beakta motionen i arbet et med en ny avf allsplan räcker inte för oss som vill ha 
sortering av matavfallet. Vi är tydliga och bifaller motionen som innebär att matsortering 
ska finnas med i den kommande avf allsplanen. 

Med ovanstående som bakgrund reserverar vi oss mot beslutet. 

Staffanstorp den 31 oktober 2016 
För Socialde okraterna 

dtp· f/tflts· f/lr:(S) -1erre J strom 
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Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§141 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) gällande trafik med 
farligt gods (ADR) (2016-KS-84) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga transporter med fa rl igt gods med avsikt 
att föreslå Länsstyrelsen i Skåne att besluta om begränsningar i transportvägar inom 
Staffanstorps kommun samt att därmed anse motionen bifal len. 

Ärendet i korthet 
Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion angående trafi k med fa rl igt gods. Fa rl igt 
gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana fa rl iga 
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och a nna t gods, om de inte 
hanteras rätt under en transport. Vilka vägar som undantas från transport regleras i 
lokala trafikföreskrifter (LTF) och beslutas av länsstyrelsen. Besluten kan avse enskilda 
avsnitt av en gata eller väg eller ett område som avgränsas. Ett a lternativ kan vara att 
anvisa rekommenderade vägar för transporter med farligt gods fö r de transpo rter som 
måste ske till olika verksamheter. Ett införande av transportförbud bör föregås av en 
kartläggning av vilka företag som har behov av transporter med fa rligt gods samt en 
dialog kring hur försörjningen ska kunna ske på ett säkert sätt. 

Yrkanden 
David Wittlock (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att kartl ägga transporter 
med fa rligt gods med avsikt att föreslå Länsstyrelsen i Skåne a tt besluta om 
begränsningar i transportvägar inom Sta ffa nstorps kommun samt att därmed anse 
motionen bi fa llen. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag t ill bes lut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 155, 201 6 
Motion 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Skåne 
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§142 Redovisning av meddelanden (2016-KS-565) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2016-10-31 

a)20l6-KS-309-l5 Yttrande gä llande samrådsremiss väg 108 Staffanstorp- Lund, 
mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun 
b) 2016-KS-343-16 Yttrande över E.ON Sverige AB:s ansökan om tillstånd 
(nätkoncession för linje) för en styck 130 kV kraftledning mellan Sege och Hörby i 
Skåne län 
c) 20 16-KS-343-17 Begäran om vilandeförklaring gällande E.ON Elnät Sverige AB:s 
ansökan om nytt tillstånd (omprövning av nätkoncession för lin je) för en styck 130 kV 
kraftledning mellan Sege och Hörby i Skåne län 
d) Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne angående bes lut om samråd för 
underhå ll sröjning av regional elkabel i kommunerna Svalöv, Staffansto rp, Burlöv, 
Lund, Kävlinge, Bjuv, Helsingborg 
e) 2016-KS-529-l Regeringsbeslut gä llande ansökan om för längd nätkoncession för 
linje för en 400 kV ledning mellan Kimstad - Sege-Arrie- skicka ej med ut på grund 
av PUL 
f) 201 6-KS-534-l Undertecknat nyttjanderättsavtal med Staffanstorps ridsportförening 
för del av Staffanstorp Stanstorp 8:1 
g) 2016-KS-481-4 Beslut från Lunds tingsrätt gä llande fordran; nu fråga om avvisning 
g) 2016-KS-11 8-17 Beslut om arkeologisk förunde rsökning in fö r ombyggnad av 
Trafikplats Lund Södra, Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län 
h) Protokoll från styrelsemöte 2016-06-28 fö r Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
i) Protokoll från styrelsemöte 2016-09-27 för Staffanstorps Kom munfas tigheter AB 
j) Protokoll från styrelsemöte 2016-l 0-06 för Staffanstorps Centrum AB k) Protokoll 
från styrelsemöte 201 6-10-06 för Staffanstorpshus AB 
k) 2016-KS-494-6 Yttrande över samråd fö r den planerade nytten av delar av 400 kV
ledningen utanför Hj ärup i Staffanstorps kommun 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta att lägga 
informationen ti ll handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag til l besl ut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 
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Besluts underlag 
Sammanställning meddelanden 
Meddelanden 

Beslut skickas till 

2016-10-31 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-10-31 

§143 Redovisning av delegationsbeslut (2016-KS-535) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att informationen läggs till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ordförandens delegationsbeslut enligt punkten 1.5 i kommunstyrelsens 
delegationsordning: 
a) Delegationsbeslut gä llande yttrande över samrådsremiss väg 108 Staffanstorp-Lund, 
mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun. Dnr 2016-KS-309 
b) Delega tionsbeslut gä ll ande förordnande av kommunala parke ringsvakter. Dnr 20 15-
KS-65 
c) Delegationsbeslut gä ll ande förordnande av kommunala parkeringsvak ter. Dnr 2015-
KS-65 
d) Delegationsbeslut gällande yttrande över samråd för den planerade fl ytten av delar 
av 400 kV-ledningen utanför Hjärup i Staffanstorps kommun. Dnr 2016-KS-494 
e) Delegationsbeslut gällande förslag till tillfälligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i 
ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun. Dnr 2013-KS-48 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta att lägga 
informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning delegationsbeslut 
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§144 Industrinatten Malmölundregionen 2017 (2016-KS-569) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att delta i genomförandet av Industrinatten 20 17, då till en kostnad av 50 000 kronor, 
att finansiera r genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun så som medlem i MalmöLundregionen ha r t illsammans med 
övriga samarbetskommuner tagit fram ett fö rslag till genomförande av Industrinatten 
2017. Projektet redov isas i bilagt beslutsunderlag. Samtliga samarbetskommuner i 
MalmöLundregionen har vid ett styrelsemöte tillstyrkt att aktiviteten genomförs. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att delta i 
genomförandet av Industrinatten 2017, då till en kostnad av 50 000 kronor, att 
finan sie rar genom kommunstyrelsens anslag fö r oförutsedda utgifte r. 

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

Beslut skickas till 
MalmöLundregionen 
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§145 Köpeavtal för del av Staffanstorp Flackarp 7:1 (2016-KS-271) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förs lag till köpeavta l mellan Staffanstorps kommun och Lars 
Magnusson gä llande del av fastigheten Staffanstorp Flackarp 7:1. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har planlagt området berörande Vragerupsvägen i Hj ärup. 
Inom detaljplanen finns område som är avsett för lokalgata vi lka ägs av Lars 
Magnusson. Staffanstorps kommunfår genom markköpet möjlighet att genomföra 
detalj planens bestämmelser. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat förslag 
ti ll köpeavta l mellan Staffanstorps kommun och Lars Magnusson gä ll ande de l av 
fast igheten Staffanstorp Flackarp 7:1. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag t il l beslut och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kö peavtal del av Elackarp 7:1 
Köpeavtal undertecknat Lars Magnusson 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Exploateringsa vdel ni ngen. 
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