
Stafians torps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-12-12 

Plats och tid S:t Staffans församlingshem, Staffanstorp kl. 15:00-15:15 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 
Nino Vidovic (M) (vice ordförande) § 173 
Laila Olsen (S) §§172-173 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Richard Olsson (SD) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (L) 
Yvonne Nilsson (C) 
Magnus Olsson (M) §§ 170-172 ersä tter Nino Vidovic (M) 
(vice ordförande) 
Werner Unger (S) §§ 170-171 ersä tter Laila Olsen (S) 
Pia Jönsson (S) ersätter David Wittlock (MP) 
Gisela Nilsson (L) ersätter Liliana Lindström (M) 
Magnus Lunderquist (KD) ersätter Tina Xhemaj li (M) 

Ersättare M agnus Olsson (M) § 173 
Werner Unger (S) §§172-173 
Björn Stigborg (S) 

Övriga närvarande Maths Johansson (SPI) (Insynspla ts) 
Ingalill Hellberg (Kommundirektör) 
Henrik Lethin (Stabschef) 
Vesna Casitovski (Sekreterare) 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och S:t Staffans församlingshem, Staffanstorp, 2016- 12-12 15:30 
tid 

Protokollet omfattar § § 170-173 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

CJ ·1 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorp'.> 
kommun 

Underskrifter 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-12 

Sekreterare ~~;~·~~·I .............. .... ... . 
Ordförande v..'h:.~:.~ ... ~ .. ................... ... .. .. 

Justerande ~ .

0#.C.(~) ....................... . 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkand e 
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Staflans101ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-12 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsen 
2016-12-12 

2016-12-13 Datum för anslags 2017-01-04 
nedtagande 

Rådhuset, Staffanstorp § § 170 - 173 

\/4 ~l~-.............. ~ ..................... . 
Vesna Casitovski 

Ordförandes sign 

{I' 
I Ju sterandes sign 

;fJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorp~ 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-12 

Innehållsförteckning 

§170 

§171 

§172 

§173 

Ordförandes sign 

d 

Utseende av justerare och faststä llande av dag, tid och plats för justering 
av protokollet 
Förslag till ändrad barnornsorgstaxa 2017 
Förslag till ändring av taxa för Staffanstorps allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhern IV 

I Justerandes sign 

r11 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafic1 nstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-12 

§ 170 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats 
för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Pierre Sjöström (S) att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet 
måndagen den 12 december 2016 klockan 15 .30 på S:t Staffans församlingshem, 
Staffanstorp. 

Ordföra ndes sign I Justera ndes sign 

(_j' rrJ 
I Utd ragsbestyrkande 
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Stafia nstotps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-12 

§171 Förslag till ändrad barnomsorgstaxa 2017 (2016-KS-5 11) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att från och med den 1 januari 2017 införa en enhetlig barnomsorgsavgift för försko la 

och pedagogisk omsorg oberoende av barnets vistelsetid. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 oktober 2016 § 133 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 janua ri 2017 införa en enhetlig 
barnomsorgsavgift för förskola och pedagogisk omsorg oberoende av barnets 
vistelsetid. Kommunfullmäktige beslutade den 21 novembe r 2016 § 174 att 
återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beredning. 

Staffanstorps kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. N ivåerna fö r 
maxtaxan regleras av Skolverket och omfattar heltidsavgift för försko la respektive 
fritidshem. Avgiftstaket varierar för barn 1, barn 2 och barn 3 inom hushållet. Barn 
mellan 3-6 år, inskrivna i förskolan, omfattas av allmän förskola vilket innebär 15 
timmars avgiftsfri förskola per vecka under läsåret. Inkomsttaket (hushållets 
bruttoinkomst) indexeras å rligen av Skolverket och uppgår 2017 till 4 5 390 kr. 
Staffanstorps kommun få r ersättning för inko mstbortfa ll kopplat ti ll maxtaxan. 

Staffanstorps kommun har idag ytterliga re en taxenivå, deltidsavgift, inom förskola n. 
Deltidsavgiften regleras inte inom ramen för maxtaxan och Staffanstorps kommun 
erhå ller därför inte någon ersättning för inkomstbortfall kopplat till denna. Genom att 
införa en enhetlig barnomsorgsavgift inom förskola och pedagogisk omsorg oberoende 
av barnets vistelsetid beräknas kommunens intäkter öka med drygt 750 000 kr under 
2017. 

I Skolverkets utredning "Avgifter i försko la, fritidshem och pedagogisk omsorg 2012" 
framgick att en ma joritet (59 % ) av Sveriges kommuner tillämpade en enhetlig 
barnomsorgstaxa, oberoende av barnets vistelsetid. Statistik från SCB visar att 2016 
har andelen kommuner som tillämpa r maxtaxa utan tidsreducer ing ökat till 77 %. 

En enhetlig barnomsorgs taxa innebär minskad administration och arbetsbelastning för 
pedagogerna i försko lan och fritid shemmet. Idag måste barne ns/elevernas scheman och 
vistelse tid granskas löpande för att säkerställa att vå rdnadshava rnas debiteras rätt 
avgift . Detta arbete görs till stor del manuellt då vårdnadshavarna registrera r barnens 
scheman i Vklass medan avgiftsdebiteringen görs via Extens. När felaktigheter inte 

Ordförandes sign 

( 5' 
I J usterandes sign 

4{ 
I Utdragsbestyrka nde 

Page 6 of 15 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdes protokoll 2016-12-12 

upptäckts i tid innebär det extra arbetsbelastning att justera avgifter i efterhand samt 
att återkräva vårdnadshavare för retroaktiva avgifter. 

En förändring till enhetlig taxa skulle kunna innebära kostnadsökning för det enskilda 
hushållet om maximalt 908 kr per månad. Detta är under förutsä ttning att hushållet 
har tre barn, varav samtliga under tre år och minst två i inskrivna i förskolan, samt att 
hushållets bruttoinkomst uppgår till minst 45 390 kr per månaden. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar,med instämmande av Yvonne Nilsson 
(C), att kommunstyrelsen vid dagens saammanträde ska besluta att föres lå 
kommunfullmäktige beslu ta att från och med den 1 januari 2017 införa en enhetlig 
barnomsorgsavgift för förskola och pedagogisk omsorg oberoende av barnets 
vistelse tid. 

Pierre Sjöström yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden fö r att utreda en höjning av barnens rätt till 
pedagogisk verksamhet frå n dagens 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka, samt i 
andra hand att kommunstyrelsen ska besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att 
avslå i ärendet före liggande förslag innebärande att deltidsavgiften ska bibehållas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) förs tahandsyrkande om 
återremiss och eget m.fl . yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
och finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

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

Kommunstyre lsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. Se voteringslista § 171. 

Ordföranden ställer <lärfter proposition på Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande 
mot eget m.fl. yrkande enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med eget yrkande. 

Ordfö randes sign cs I Justerandes sign 

a1 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

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

2016-12-12 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enlighet med 
ordförandens m.fl. yrkande enligt ovan. Se voteringslista § 1 71. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen, se reservation. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 122, 2016 
Kommunstyrelsens beslut § 133, 2016 
Kommunfullmäktiges beslut § 174, 2016 
A vgiftsni våer maxtaxa 201 7 

Ordförandes sign 

CJ' 
I J usterandes sign I Utdragsbestyr kancle 
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Reservation Enhetlig taxa ino1n 
försl(oleverl<sa1nhet i Staffanstorps 
l(o1nmun 

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

Barn- och utbildningsnämnden har inte berett ärendet i enlighet med vårt yrkande i 
kommunfullmäktige där man skulle utreda barnens rätt till 25 timmars pedagogisk verksamhet, 
d.v.s. en höjning från nuvarande 15 timmar till 25 timmar. 

Förskolan är en av de viktigaste grundstenarna i barnens utveck ling genom leken utveck las och växer 
barn tillsammans med sina kompisar. Leken är ett viktigt pedagogiskt instrument och ett första steg i 
det li vslånga 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 försko lan är dock en 
tung börda for de fam iljer som lever under knappa ekonomiska förhållanden i dag. För vara barns 
sku ll är det viktigt att det ekonomiska hindret till lek, utveck ling och lärande tas bort. Alla barn måste 
ges samma chanser i framtiden, och genom förskolan ges dem den bästa starten. Försko lan är en 
naturlig del av alla barns skolgång. Med välutbildad personal ger vi alla barn möj lighet att förverkliga 
sina drömmar i framtiden. Förskolan är också en plats där barn från olika miljöer möts . Detta 
motverkar utanförskap och segregation. Alla barn ska mötas med samma respekt, oavsett ursprung, 
bakgrund eller förä ldrars ekonomi. Därför måste a lla barn fa till gång ti ll den utveckling förskolan kan 
erbj uda. 

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

Målet en avgiftsfri försko la kvarstår för oss socialdemokrater och detta beslut går i motsatt riktning. 

Med ovanstående som bakgrund reserverar vi oss mot bes lutet att föreslå Kommunfull mäktige att 
beslu ta om en enhetlig taxa inom barnomsorgen i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp den 12 december 2016 

För Socialdemokraterna 

Pierre Sjöström (S) 



Staffansto1ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §171 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till ändrad barnomsorgstaxa 2017, 2016-KS-511 

Voteringslist( or) 

omröstning återremiss 

Ledamot 

Christian Sonesson (M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Magnus Olsson(M), ersättare 

Werner Unger(S), ersättare 

Pia Jönsson(S), ersätta re 

Gisela Nilsson(L), ersättare 

Magnus Lunderqu ist(KD), ersättare 

Resultat 

Omröstning 2 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Magnus Olsson(M), ersättare 

Werner Unger(S), ersättare 

Pia Jönsson(S), ersättare 

Gisela Nilsson(L), ersättare 

Magnus Lunderquist(KD), ersättare 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

lfagJe tOCiff 11 5 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 



Staflansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sam manträdesprotokoll 2016-12-12 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att en höjning av samtliga brukningsavgifter i taxebilaga 2 i Va-taxan med 5 % enligt 
bifogat förslag, samt 

att ändring ska gälla fr o m 201 7-01 -0 1. 

Ärendet i korthet 
Balansenheten VA har ett stort negativt eget kapital i verksamheten och för 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 brukningsavgifterna med 
målet att få en verksamhet i ekonomisk balans. Kostnaderna fö r inköp av dricksvatten, 
rening av spillva tten och bortledning av spillva tten via extern aktör har ökad kraftig 
vilken inte fanns med i den kalkyl som togs fram i samband med fö rändringen 2013. 
Då det egna kapitalet för en VA-verksamhet ska vara i balans sett över en treårsperiod, 
i enlighet med 31 § i vattentjänstlagen och god redovisningssed, behöver kommunen 
agera i frågan och arbeta för att det egna kapitalet kommer i balans snarast. 

Genom en ökning av brukningsavgifterna med 5 % bedöms verksamheten få ett 
positivt resultat på ca 2 mkr för 201 7 och därmed vara på rätt väg med det egna 
kapitalet. Vatten- och avloppskostnaden för en "normalvilla" med en årlig 
va ttenförbrukning om 150 kbm höjs med 347 kr/år (inkl moms). Den totala 
årskostnaden blir 7 285 kr. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson 
(L) , att kommunstyrelsen ska besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att en höjning 
av sa mtliga brukningsavgifter i taxebilaga 2 i Va-taxan med 5 % enligt bifogat fö rslag, 
sa mt att ändring ska gälla from 201 7-01-01. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut § 62 201 6(26726 ) 
Kommunstyrelsens beslut § 134, 2016 
Kommunfullmäktiges beslut § 175, 201 6 

O rd fö randes sign 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

Utredning av VA-taxa 
Förslag till ny Taxebilaga 2 

2016-12-12 

Ordförandes sign 
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I J usterandes sign 
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I Utdragsbestyrka nde 
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Taxebilaga 2 

BRUKNINGSAVGIFTER 

Fasta avgifter 
Avgift per mätare och år 

20mm - 5 kbm 

25 mm - 10 kbm 

40mm -20 kbm 

50 mm-30 kbm 

80 mm- 50 kbm 

100 mm - 80 kbm 

Förbrukningsavgifter 

Avgift per kbm levererat renvatten 

Avgift per kbm vatten köpt i vattenkiosk 

Dagvattenavgifter 

Avgift per en- och tvåbostadshus per år 

Avgift per kvm tomtyta övriga fastigheter per 
år, dock minst 1 200 kr/år 

Övriga avgifter 

Avgift per mätare och år 

För abonnent med mer än en 20 mm mätare 
debiteras fr o m andra mätaren 

Extra avgift för undermätare och år 

20 mm- 5 kbm 

25 mm - 10 kbm 

40 mm - 20 kbm 

50 mm - 30 kbm 

80 mm - 50 kbm 

100 mm - 80 kbm 

Vatten 

1969 

16135 

33194 

49 858 

84 245 

137 003 

Vatten 

6,96 

19,95 

Vatten 

Vatten 

Spillvatten 

1 969 

16 135 

33 194 

49 858 

84 245 

137 003 

Spillvatten 

6,96 

Spillvatten 

Spillvatten 

Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn per år 

Extra avgift för sprinklerservis per år 

anslutning 100 mm 

anslutning 150 mm 

anslutning 200 mm 

Page 13 of 15 

Dagvatten 

Dagvatten 

Dagvatten 

1 260 

1,71 

Totalt 

3 938 

32 270 

66388 

99 716 

168 490 

274 006 

Totalt 

13,92 

19,95 

Totalt 

1 260 

1,71 

Dagvatten Totalt 

15 971 

108 

329 

633 

964 

1 538 

3074 

266 

4200 

9 450 

19 950 



Ersättning för 

• avstängning eller inkoppling av vattentillförsel 

kr/gång 

578 

• vinterförvaring av vattenmätare (inkl uppsättning och nedtagning) 1 155 

• utbyte av frusen eller skadad vattenmätare (kostnaden för 
vattenmätaren tillkommer) 578 

• underlåtenhet att lämna VA-verket tillträde till vattenmätare efter 
erhållet meddelande enligt § 17 VA-taxan 578 

• förgävesbesök vid avtalad uppsättning, avläsning etc 578 

• provning av vattenmätare enligt ABV A på begäran av 
fastighetsägare 

788 

• byggvatten per bostadsenhet 2100 

• från och med bostadsenhet 2 840 

• olovligen öppnad servisventil 5 019 

• avstängning eller inkoppling vid bristande betalning, avgift per 
besök 

788 

• vattenkiosknyckel 210 

Prisernn iir i kro11or och inklusive lngstndgnd 111erviirdeskntt 25%. 
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Stafianstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-12-12 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna marköverlå telseavtal med 
Veidekke Villatomter AB i enlighet med före liggande förslag, då under föru tsättning att 
Veidekke AB godkänt och undertecknat detsamma. 

Ärendet i korthet 
Marköverlåtelseavtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av del av fastigheten Stanstorp 5:1, delområde B, vilken omfattas av 
detaljplanen för Stanstorp 4:1 m fl - Vikhem III och ingår i utbyggnadsetappen Vikhem 
IV. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna marköverlåtelseavtal med 
Veidekke Villatomter AB i enlighet med före liggande förslag, då under förutsättning att 
Veidekke AB godkänt och undertecknat detsamma. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 161209 
Marköverlåte lseavtal Veidekke 161209 slutlig 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
Plan- och exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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