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sa mmanträdesprotokoll
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Plats och tid

S:t Sta ffans försa mlings hem i Staffansto rp kl. 16:00-18:20

Beslu tande ledamöter

Christian Sonesson (M)
Pi erre Sjöströ m (S)
Nin o Vidov ic (M )
Laila O lsen (S)
Lil iana Li ndström (M )§§ l92- l 94
Cecil ia Cava ll in (MP )
Bjö rn Magn usson (L)
Torbjörn Lövenda hl (S)
Eric Ta bich ( l)
Ma rgareta Pauli (M )
Ulla Winru p (SD)
Ca rina Dilton (5)
Björn Larsson (C)
Björn Stigborg (S) (2:e vice ordförande)
David Wittl oc k (MP )
Gisela Ni lsson (L)
Karin Palmqv ist (M )
Pia Jönsson (S)
Mats-Å ke Westeso n (SD)
Rickard Seve rin (S)
Åsa Ekstl·and (M )
Agneta Nilsson (S)
Beri t Lagergren (M )
Bo Ma lmberg (MP )
Fredrik Andersson (50 )
Raili Pikkusaa ri (V)
Eric Ha milton (M )
Werner Unger (S)
Helene Ö hman (--)
Nils-Ove Må rtenson (M)
Yvonne Nilsson (C) (ordförande)
Magnus Lunderquist (KO )
Ma rie Salta rski (S)
Thomas Ca rl stedt (M) §§ l95-202
Richard O lsson (SD )
Maths Johansso n (SP I)
Richard Frid h (5)
Bertil Pa lm (M ) ersätter Hans Rochester (M)
Staffan Linde (M) ersätter T ina Xhemajli (M) (vice
ord föra nde)
Pierre Lind berg (M) §§ l92- 194 ersätter Thomas Ca rlstedt
(M), §§ l 95-202 ersätter Lil iana Lindström (M )
Robert Hjunstorp (M) ersätter Bertil Persson (M)
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Rolf J ö rgensson (50 ) ersätter Jona s Andersson (50 )
Utses att justera
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag .

Beslutsorgan
Sammanträdesdatum

Kommunfullmä ktige
2016-12-12

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2016-12-16

Datum för anslags
nedtagande

201 7-0 1-07
.

Råv~ ~9~;~
(

...................... ....................... .
Vesna Casitovsk i
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Innehållsförteckning

§ 192
§ 193
§ l94
§ l95
§ 196
§ l97
§ 198
§ l99
§200
§20 l
§202

Ordförandes sign

Utseende av justerare och fastställande av dag, ri d oc h plats för justering
a v protokollet
Godkä nnande av fö red ragningslista
Nedskri vning bo kfö ri ngsvä rde förskola Kyrkheddi nge
Förslag till byggnation av nytt badhus i Staffan storps kommun
Sa mmanträdesdaga r för kommun fullm äktige 20 l 7
Förslag till ändrad barnomsorgstaxa 20 l 7
Ändri ng av taxa fö r Sta ffansrorps a ll männa vatten- och
avloppsa nl äggning
Ink ommen motion från La il a O lsen (5) om ökad vistelsetid för " 15tim marsba rn " i fö rskolan
In ko mmen motion frå n Ca rina Dilton (5) om regler och policy fö r
skyltn ing inti ll Sta ffa nstorps kommuns väga r
Informati on
Uppva ktning och julhä lsning

l
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§192 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats
för justering av protokollet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Staffan Linde (M ) och Agneta Ni lsson (S) att tillsammans med ordföra nden
juste ra protoko ll et fredagen den l 6 december 20 l 6 klockan lO.OO i Rådhuset.
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§193 Godkännande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godk änna utsä nd föredragningsli sta sa mt fö ljande ärende n som til lkomm it ette r
utsä nd föredragningslista:
• Fö rslag till ändrad barnomsorgstaxa 20 l 7
• Fö rslag til l ändring av taxa för 5taffanstorps allmänna vatten- och
av loppsa nläggni ng
• Inkommen motion från Lai la O lsen (5) om ökad vistelsetid för "l5
timmarsbarn" i förskolan
• Inko mmen moti on från Ca rina Dilton (5) om regler oc h pol icy fö r sky ltn ing
intill 5taffanstorps väga r
De til lkomna ärendena kommer att behand las enligt ordningen ovan direkt efter
punkten "Sammanträdesdaga r för kommunfu ll mäktige 20 17".
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§194 Nedskrivning bokföringsvärde förskola Kyrkheddinge (2015KS-534)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ersätta Staffanstorps Komm unfastigheter AB med 3 813 tkr fö r det
nedskri vningsbe hov gä ll ande nedlagda projektkostnader avseende fastigheten
Kyrkheddinge 8:37 som up pstått då byggnation av försk ola inte bes lutats och att
driftbidraget finan sieras ge no m ian språktaga nde av årets resulta t 201 6, sam t
att ge ko mmunstyrelsen i uppdrag att sammanstä lla nytt beslursunderlag avseende
ti ll kommande driftb idrag avseende nedskriv ningen av mark värdet gäl lande fas ti gheten
Kyrkheddinge 8:37.
Ärendet i korthet
Staffa nstorps kommunfastigh eter AB förvä rv ade fa stigheten Kyrkheddinge 8:37 i avs ikt
att efter besl ut i Staffa nstorps kommun bebygga fastigheten med en fö rskola. Då
beslutet om förskola dröjde beslutade ko mmunfu ll mäktige 2015 - t 2- t 4 § 14 att ersätta
Sta ffanstorps kommunfasti gheter fö r det nedsk ri vn ings behov so m blev effek ten då
bolager inte hade möj lighet att fin ansiera neds krivn ingen inom sitt egna kapita l. Sena re
under våren på börj ade en exploatör försä ljning inom sitt utbyggnadsområde va rför det
fanns orsak att avva kta med bedömningen av det långsiktiga behovet av en förskola i
Kyrkheddinge. Av det skälet gjo rdes bedöm ningen att det inte längre fan ns något
omedelbart nedskrivningsbehov varfö r kommunfu llmäktige 20 16-03 -2 1 § t47 beslöt
att avva kta med den seda n tidiga re bes lutade ersä ttninge n til l Sta ffan storps
kom m u n fas tigheter.

Nedskrivningsbedö mninga r görs va rj e år och då det inte fi nn s något beslut om fö rsko la
i Kyrkheddinge uppstå r åter ett neds kri vnings behov. Sa mmantaget behöve r
driftsbidraget ti ll Staffanstorps kommu nfastigheter avsee nd e nedlagda
projektk ostnader uppgå til l 3 8 t 3 tkr. Markens bo kförda värde bedöms överstiga
mark nadsvärdet va rför det finns ett neds kri vningsbehov även avseende denna de l. Nä r
denna beräkning är klar kommer fråga n lyfta s för nytt beslut.
Yrka nde n
Ordföranden Yvonne Nil sson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ersätta
Staffansto rps Kommunfastigheter AB med 3 8 13 tk r för det nedskrivningsbehov
gäll ande nedlagda projektkostnader avseende fast igheten Kyrkheddinge 8:37 so m
uppstått då byggnation av förskola inte beslutats oc h att dri ftbid raget finan sieras
genom ia nspråktaga nde av årets res ultat 20 16, sa mt att ge kommunstyrelse n i uppdrag
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att sammanstä lla nytt beslutsunderlag avseende till kommande driftbidrag avseende
nedskrivningen av mark värdet gällande fasti gheten Kyrkheddinge 8:37.
Beslutsgång

Ordfö ra nden konstaterar a rt det end ast föreligger ett fö rslag t ill bes lut och fin ner att
ko mmun fullmäktige har bes lutat i enli ghet med detta .
Beslutsunderlag

Kommun styre lsens beslut § 154, 20 t 6
Beslut ski ckas t ill

Kommundirektören
Ekono michefen
Mikael Forsberg, VD Sratfansrorps Ce ntrum AB
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§195 Förslag till byggnation av nytt badhus i Staffanstorps kommun
(2014-KS-536)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ett nytt bad ska byggas då med redovisad utredn ing som underlag fö r dess innehål l
oc h utformni ng. Detta under förutsä ttning att lagakraftvunnen detalj plan finnes,
att kostnadsramen för in vesteringen estimeras till ca 160-165 miljoner kronor,
att med bea ktandet av den genomförda med borgardia logen och kultur- och
fritidnämndens yttrande i frågan uppdra til l kommunstyrelsen att tillsa mman s med
fa stighetsäga ren slutföra projektering av badet,
att uppdra åt komm unstyrelsen att närmare bes luta om såvä l hyres- som driftkostn ader
sa mt ingå hyresavta l med fa stighetsägaren, sa mt
att uppdra ti ll mil jö- och sa mhällsbyggnadsnämnden att ra fram ny detaljplan fö r dels
del av Stanstorp 8: L medgivande byggnation av ert bad dels för Sransro rp 1:809 mfl
(nu varande plats) för byggnation av nytt bad.
Ärendet i ko rthet
Kommunstyrelsens arbetsurskott läm nade 20 14- 12-08 ett uppdrag till
kommundirektören och fasti ghetsäga ren att utreda oc h lämna beslursförslag angående
Brå högs bader. Uppdraget har vid flera ti llfäll en delredovisars oc h di sk urerats i
kommun styresens arbetsutskott, se nast vid dess sammanträde den 20 16-04-25.
Dä refter har kultur och frit idsnämnden beretts til lfä lle att yttra sig över fram tagna
utredningar avsee nde renove ringlrill byggnacl av Brå högsbadet sa mt byggnation av ett
nytt badhus i Sraffanstorps kommun.

Ku ltur- oc h fritidsnämndens förslag till eventu ella förändringa r sk ul le rymm as in om
kostnadsramen 160 mdjoner. Kultur- oc h fri tidsnämnden har av lä mn at yttrande i
beslur § 35, 2016- L0-04, vilket bifogas so m beslutsunderlag. ä mnelen ställer sig
bak om framtagna utredninga r och föro rdar i sitt yttrande förslaget att bygga ert nytt
bad hus. l ämnelen konsrarerar att förslage n stämmer väl med bedömda behov för såvä l
allmänhet, skola som för fö reningsliv. Inom kostnadsra men fö reslår näm nden en
ändring av utom husbassängen från 25 meters längd och 21 meters bredd till en bassä ng
med 50 meters längd och L2 meters bredd . Om förslaget skul le påverka den totala
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kostnadsramen kommer nämnden att bid ra till ompr ioriteringa r i facil iteter inomhus
so m gör att ramen hå ll s.
Byggnation en av ett nytt bad kan ske ant inge n pa nu va rande plats- sannolikt med en
stängning av nu va rande bad under l ,5-2 år - ell er på annan plats. Under utredningen
av nytt bad har en in ventering gjorts av alternativa platser för en placering av badet.
Platsen ska uppfyll a krav på ti llgä nglighet och ha en tomtstor lek som kan inrymma
goda trafik - oc h parkeri ngs lösninga r. Som alternati v ti ll dage ns placering har
uppmärk sa mmats tidigare "Åttans-idrottsplats" . Ma rken ägs av kommunen, har en yta
som väl rymmer ett bad med kri ng ytor samt har låg alternativan vä ndning pga
närheten till kraftledningar. Ti ll gä ngligheten ti ll området är också hög, både med gångoch cykelväga r oc h med bil. Nuva rande bad kan med denna nya loka li sering vara i full
drift till s det nya badet är klart och därefter kan en expl oatering av badtomten vidta.
Yrkanden

Christian Sonesson (M) yrk ar, med in stä mmande av Pierre Sjöströ m (5), Magnus
Lunderqui st (KD ) och Dav id Wittlock (MP), att kommunfullmäktige ska besluta att ett
nytt bad ska byggas då med redovisad utredning som underlag för dess innehåll och
utformning. Detta under förutsättning att lagakra ftvunn en deta ljplan finnes, att
kostnadsramen för investerin gen estimeras till ca 160- 165 mi lj oner kronor, att med
bea ktandet av den genomförda medborga rdialogen och kultur- oc h fri tidnäm ndens
yttrande i frågan uppdra ti ll kommunstyrelsen att till sa mm ans med fastighetsäga ren
slutföra projektering av badet, att uppdra åt komm unstyrelse n att närmare bes luta om
såvä l hyres- som driftkostnader sa mt ingå hyresavta l med fasti ghetsägaren, samt att
uppdra till mil jö- och samhällsbyggnadsnäm nden att ta fram ny deta lj plan för de ls del
av Stanstorp 8: l medgiva nde byggnation av ett bad dels fö r Stanstorp 1:809 mfl
(nu va rande plats ) för byggnation av nytt bad.
Rolf Jörgensson (S D) yrk ar bifa ll till Chri sti an Sonessa ns (M) m.fl. yrk ande enli gt ovan
med ti ll ägget att ko mmun fullmäk tige ska bes luta att kostnadsramen tör in vesteringen
ma ximeras till 165 miljoner kronor och ska inkludera byggherrekostnader,
projektering, kostnader fö r ri vning av befint li gt bad hu s sa mt a ll inredning, allt fö r ett
nyc kelfärdi gt badhus, att person från nä mnd ell er fu ll mäktige med byggtekn iskaekonomska kun skaper ska medverk a vid proj ekter iingen, att med beakta nde av den
genom förda medborgard ia logen och ku ltur- oc h fritidsnämnd ens yttrande samt
Sverigedemokraternas synpunkter i från uppdra till kommunstyrelsen att tillsa mmans
med fa stighetsägaren slutföra projekteringen samt att efter slutförd proj ekterin g ska
NCC presentera slutk ostnad innan byggsta rt.
Beslutsgång
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Ordföran den ställer först proposition på Christia n Sonessens (M) m.fl. yrkande enli gt
ova n oc h fin ner att kommun fu llm äktige har beslurar i enligher med detta,
Därefter stä ll er ordförande n proposi tion på Rolf j örgenssons (50 ) till äggsy rkande
enl igt ovan oc h finner att kommunfu llmäk tige har besl utat avsla detta til läggsy rkan de.
Reservationer

Ledam ötern a för Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt till förman för eget
yrkande.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § L59 20 L6
Presentati on för re nove ring och ti llbyggnad av Brahögsbadet med sa mmanfattn ing av
ut red n ingsa r bete
Yttra nde
Ku ltur- oc h fri tidsnäm ndens beslut § 35 20 16
Beslut skickas till

Kommundirektören
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§196 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 (2016-KS-

585)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att faststä lla sa mmanträdesdagar fö r å r 20 L7 för kommunfu llmäkti ge en ligt bi laga l,
med den ändringen att kommunfu ll mäktiges sammanträde den 30 oktober börjar kl.
09.00.
Ä re ndet i korth et

Ärendet avser faststä ll ande av sam manträdesdaga r för kommunstyrelsen och
kommunfu ll mäktige.
Det antecknas till protoko ll et att budgeten för 20 18 kommer att behandlas vi d
sam manträdet den 30 oktober samt att sam manträdet därmed börjar klockan 09.00.
Yrkanden

Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att komm unfu ll mäkti ge ska besluta att
fa ststä lla sammanträdesdaga r fö r år 20 L7 för ko mmunfullm äkt ige enligt bilaga l, med
den änd ringen att kommunfu ll mäktiges sam manträde den 30 oktobe r bö rjar kl. 09.00.
Bes lutsgå ng

Ordföranden ko nstaterar att det endast föreli gger ett förs lag till beslut och fin ner att
kommu nfu ll mäktige har beslutat i enl ighet med detta.
Bes lutsund erl ag

Kommunstyrelsens bes lut § 156, 20 L6
Bes lut skickas t ill
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KSAU
Mandagar kl 09.30

KS
Mandagar kl 18.00

KF
Måndagar kl 18.00

30 januari

l3 februari

6 mars

27 februari

t3 mars

3 april

27 mars

LO apri l

24 apri l

8 maj

29 maj

12 juni (info, kl. 09.00 )

2 l augusti

4 septe mber

18 september

25 se ptember

9 oktober

30 oktober (kl. 09 .00 budget 20 18)

23 oktober

6 november

27 novembe r

20 november

4 december

18 decembe r (obs ! kl. 16.00 )
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§ 197 Förslag till ändrad barnomsorgstaxa 2017 (2016-KS-511)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att från oc h med den l januari 20 17 införa en en hetlig barnomsorgsavgift för förskola
och pedagogisk omsorg oberoende av barnets vistelsetid.
Ärendet i korthet

Ko mmunstyrelsen beslutade den 3 1 oktober 20 16 § 133 att fö reslå
kommunfu ll mäktige bes luta att från oc h med den l januari 20 17 införa en enhetlig
barnomsorgsavgift för fö rskola och pedagogisk omsorg oberoende av ba rnets
vistelsetid. Kommunfullm äk tige beslutade den 2 1 november 2016 § 174 att
återremittera ärendet till barn- och utbildnings nämnden fö r beredning.
Staffanstorps ko mmun ti ll ä mpar maxtaxa inom försko la och fri tid shem . Nivåe rna för
ma xtaxan regleras av Skolve rket och o mfattar heltidsavgift för förskola res pektive
fritidshem. Avgiftstaket varierar för barn l , barn 2 oc h barn 3 inom hus hållet. Barn
mell an 3-6 år, insk ri vna i fö rskolan, omfattas av all män förskola vilket innebär 15
timmars avgiftsfri försko la per vecka under läsåret. Inko mstta ket (hushållets
bruttoinkomst) indexera s årl igen av s ko lve rket och uppgår 20 17 ti ll45 390 kr.
Sra ffanstorps kommun får ersättning för inkomstbortfa ll kopplar till maxtaxan.
Staffa nstorps kommun har idag ytterl igare en taxe ni vå, deltidsavgi ft, ino m fö rsko lan.
Deltidsavgiften reg lera s inte inom ramen för ma xtaxa n och Staffanstor ps kommun
erhåller därför inte någon ersä ttning fö r in komstbortfa ll kopplat till denna . Genom att
infö ra en enhetlig barno mso rgsavgi ft inom förs kola och pedagogisk omso rg o beroende
av ba rnets viste lsetid be räknas kommunens intäkter öka med drygt 750 000 kr un der
20 17.

r Skolve rkets utred n ing "Avgifter i fö rskola, fritid shem och pedagogis k omsorg 20 12"
framgick att en majo ritet (59 %) av Sveri ges kommuner till ämpade en enhetlig
ba rno msorgstaxa, oberoende av barnets viste lsetid. Statistik från SCB visar att 2016
har andelen kom muner so m ti llämpar maxtaxa utan ridsreducering ökat ti ll 77 % .
En enhetlig barnomsorgsta xa innebär minskad admini strat ion oc h arbetsbelastning för
pedagoge rna i förs kola n oc h fr itids hemmet. Idag måste barnens/elevernas scheman och
vistelsetid granskas löpande fö r att sä kerstä ll a att vå rdn adshavarnas de biteras rätt
avgift. Detta arbete görs till stor del manuellt då vårdnadshava rna registrerar barnens
sc heman i Vklass medan avg iftsde biterin gen görs via Extens. När fe laktighete r inte
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uppräckts i rid innebär det extra arbetsbelastning att justera a vgi frer i efterhand sa mt
arr åter kräva vå rdnads havare för retroakti va avgifter.
En förändrin g ti ll enhetli g taxa skulle kunna innebä ra kostnadsökni ng för der ensk ilda
hushå ller om maxi malt 908 kr per månad. Detta är under förutsättn ing arr hushåller
har tre barn, va rav samtliga under tre år och minst två i inskrivna i förskolan, sam t arr
hushå llers brutto inkomst uppgå r ti ll minst 45 390 kr per månaden.
Yrkanden
Nina Vidavie (M ) yrkar, med instä mmande av Bjö rn Magnusso n (L), att
kommunfullmäktige ska bes luta att från och med den L januari 20 17 införa en enhetl ig
ba rnomsorgsavgift för fö rskola och pedagogisk omsorg oberoende av barners
vistelserid.

Pie rre Sjöströ m (S) yrkar, med in stämmande av David Wittlock (1Vl P), Helene Öhman
(--)och Ra ili Pikkusaari (V), art kommunfullm äktige i första hand ska beslura
art åter remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för en utredning av en
höj ning av barnens rätt till pedagogisk verksamhet frå n dagens L5 timmar/vecka ti ll 25
timm ar/vecka, sa mt i andra hand arr kommunfu ll mäktige ska besluta att avslå i ärendet
föreliggande fö rslag innebärande att delridsavgi ften ska bibehållas.
Christ ian Sonesson (M ) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens samman träde samt
avslag på Pi erre Sjöströms (S) m.fl. yrka nde enl igt ovan.
Beslutsgång
Ord fö randen stä ll er först proposi tio n på Pierre Sjöströms (S) m.fl. återremissyr kande
och Chri stia n So nesse ns (M ) yrka nde o m att ärendet ska avgöras vid dagens
sa mmanträde oc h finner att komm unfullm äk tige har beslutat att ärendet sk a avgöras
vid dagens sa mmanträde.

Omröstni ng begä rs.
Kommu nfullmäktige god känner följ ande omröstni ngsproposi tion.
Den som vi ll att ä rendet ska avgöras vid dage ns sa mm anträde rösta r ja .
Den som vill att ä rendet ska återremitteras röstar nej.
Kommunfullm äktige har med 24 ja-röster och 17 nej- röster bes lu rar att ärendet ska
avgöras vid dagens sa mmanträde . Se vorerings lista § L97.

Ordtörandes sign
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Ordföranden stä ller därefter propostia n på Ni no Vidovics (M) m.fl. yrkande och Pie rre
Sjöströms (S) m.fl. andraha ndsyrka nde och finn er att ko mmu nfull mäktige har beslutat
i enlighet med Ni no Vidovics (M) m.fl. yrkande enligt ovan.
Omröstn ing begärs.
Kommun fu llmäktige godkänner följande omröstningsproposition.
Den som bifaller Ni no Vidovic s (M) m.fl. yrk ande röstar ja.
Den som bifall er Pierre Sjöstl·öms (S) m.fl. andrahandsy rkande o m av lag röstar nej .
Kommunfullmä ktige har med 24 ja-röster oc h 17 nej -röster besl urat i enligher med
l ino Vidovics (M ) m.fl. yrkande. Kommunfullmäktige har således beslurat arr från
och med den l janua ri 20 17 införa en enhetl ig ba rnomsorgsavgi ft för förs kola och
pedagogisk omsorg oberoende av barnets vistelset id. Se voteringsl ista § 197
Reservati oner

Ledamöterna för Socialdemok raterna rese rve rar sig skriftligt ti ll fö rmån fö r eget
yrkande, se reservation.
Ledamöte rna fö r Mil jöpartiet, Vä nsterpartiet oc h SPl reserverar sig muntl igt ti ll
förm ån fö r Socialdemokrate rnas vrkande.
Beslutsu nderl ag

Kommunstyrelsens beslut § 17 1, 20 16
Barn- och utbi ldningsnämndens beslut § 122, 20 16
Avgiftsni våer ma xtaxa 20 17
Kom munstyrelsens beslur § 133, 20 L6
Kom munfullmäktiges beslut § 174, 20 16

Ordtörandes sign
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Voteringslista: §197
Ärende: Förslag till ändrad barnomsorgstaxa 20 17, 20 16-KS-511

Voterings list( or)
Omröstning återremiss

Ledamot

Ja

x

Christian Sonesson (M), ledamot

x

Pier re Sjöström(S), ledamot

x

Nino Vidovic(M). ledamot

x
x

Laila Olsen(S), ledamot
Cec ili a Cavallin(MP), ledamot

x

Björn Magnusson(L), ledamot

x

To rbjörn Lövendahi(S), led amot

x
x
x

Eric Tabich(M), ledamot
Margaret a Pauli(M). le damot
Ulla Winrup( SD). le damot

x

Carina Di lton(S), ledamot

x

Björn Larsson(C), ledamot

x
x

Björn Stigborg(S). 2:e vice ordförande
David Wittloc k(MP). ledamot

x
x

Gisela Nilsson(L). led amot
Kar in Pa lmqvist(M), ledamot

x

Pia Jönsson(S). ledamot

x

Mats-Åke W est eson(SD), ledamot

x

Rickard Severin(S), ledamot

x

Asa Ekst ran d(M). ledamot

x

Agnet a Nilsson(S), ledamo t

x

Berit Lagergren( M), ledamot

x

Bo M almberg(MP), ledamot

x

Fre drik And ersson( SD). le damot

x

Rai li Pikkusaari(V), leda mot

x

Eric Ham ilton(M), ledamot

x
x

W erner Unger( S), ledamot
J

Helene Öhman (-- ), leda mot

x
x
x

Ni ls-Ove M artenson(M), ledamot
Yvonne Nil sson( C). ordföran de
Ma gnus Lunderqu ist( KD), ledamot
J

Nej

x

Marie Sa ltarski(S). ledamot

x
x

Thomas Carlst edt(M), le damot
Richard Ol sson(SD), ledamot

x
x

Ma t hs Johan sson(SPI), ledamot
Richard Frid h( S), ledamot

fllagJe Waff331

Avstar
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Rolf Jörgensson(SD), ersättare

x
x
x
x
x

Result at

24

Bertil Palm(M), ersättare
Staffan Lin de(M ), ersättare
Pierre Lind berg( M), ersättare
Robert Hjunstorp( M), ersätta re

l

l
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Nej

Avstår

Omröstning 2

Ledamot
Christ ian Sonesson(M), ledamot

Ja

x
x

Pier re Sj öström(S}, ledamot
Nino Vi dovic(M), ledamot

x
x
x

Laila Olsen(S), ledam ot
Ceci lia Cavallin(MP), le damot
Björn Ma gnu sson(L), ledamot

x
x

Torbjörn Lövendahi(S), ledamot
Eric Tabi ch(M), leda mot
Margareta Pauli(M), ledamot
Ulla Winrup(SD), ledamot

x
x
x
x

Carina Dil t on(S), ledamot
Björn Larsson(C), ledamot

x
x
x

Björn Stigborg( S), 2:e vice ordförande
David Wittlock(MP). ledamot
Gi sela Nilsson(L). ledamot
Karin Palmqvist(M). ledamot

x
x
x

Pia Jönsson(S). ledamot
Ma ts-Åke Westeson(SD}, ledamot

x
x

Rickard Severi n(S). ledamot
Åsa Ekstrand( M). leda mot

x
x

Agneta Nilsso n(S). ledamot
Berit Lagergren(M). ledamot

x

l

x

l

x

Bo M almberg(M P}, ledamot
Fredrik Andersson(SD), ledamot

x

Ra ili Pi kkusaari(V). ledamot
Eric Hamilton(M ). ledamot

x
x
x

1 Werner Unger(S), ledamot
Helene Öhman( -- ), ledamot
Nils-Ove M årtenson(M), ledamot
Yvonne Nilsson(C). ordförande
Magnus Lu nderqu ist( KD), ledamot

x
x
x

Mar ie Sal t arski (S). ledamot
Thomas Ca r lst ed t (M). ledamot

x

:
l

x
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x

Richard Olsson(SD). ledamot

x
x

Maths Johansson(SPI). ledamot
Richard Fri dh($). ledamot

Rolf Jörgensson(SD). ersä ttare

x
x
x
x
x

Resultat

24

Bertil Palm(M). ersättare
1 Staffa n Linde(M). ersättare

Pierre Lindberg(M). ersättare
Robert Hjun storp(M), ersä ttare
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Reservation Enhetlig taxa inom
förskoleverksamhet i statfanstorps
kommun
Hantering av ärendet
Inledningsvis kan vi konstatera att vårt yrkande om återremiss med vår motivering att
bl.a utreda en ev höjning av 15 timmar till25 timmar har fullständigt nonchalerats av den
moderatledda Alliansen. Förklaringen kan vara att Kommunstyrelsens ordförande
hävdade att det är majoriteten som bestämmer motiveringen för återremissen. Så är det
inte .

Kommunfullmäktige har inte berett ärendet såsom kommunlagen kräver, nämligen att det
är en tredjedels majoritet för varje förslag om återremiss inkl. motivering som ska
prövas. Det innebär att det bara fanns ett förslag om återremiss vid mötet (majoriteten
ville behandla ärendet). Majoriteten har inte beaktat vår motivering utan kom med en
egen (en motivering de ej har rätt till att yrka på) . Man har således brutit mot
kommunallagen.
Även protokollet är felaktigt. Protokollet ska uppta alla yrkanden som framställdes på
mötet. Vi yrkade på en återremiss bl.a. för a tt Barn- och utbildningsnämnden skulle titta
på möjligheten att höja de 15 timmarna till 25 timmar. Yrkandet återfinns ej i protokollet.
Vårt yrkande finns på filmupptagningar som togs vid sammanträdet.
Vi yrkade därför i första hand på att ärendet skulle återremitteras på nytt med
motiveringen att vi vill kunna erbjuda en ökad omsorgstid från 15 timmar till 25 timmar
inom ramen för beslutet. Vi föreslog helt enkelt en återremiss av ärendet så att vi följer
kommunallagens krav på återremiss inkl. motivering.
I det här läget kan Kommunfullmäktige strunta i vårt förnyade yrkande om återremiss och
återigen nonchalera oppositionens rätt till en beredning av vårt yrkande. Vi konstaterar
således att Kommunfullmäktige kan komma att fatta ett beslut som inte tillkommit i laga
ordning .
Rent principiellt är vi emot en höjning av deltidstaxan till heltidstaxa. Detta hade vi
kunna fortsätta yrka. Men då uppnår vi bara att vi blir nedröstade i
kommunfullmäktige. Och då får föräldrarna betala heltid för en deltidsomsorg på
15 timmar.

Vi socialdemokrater utgår främst från Barnens perspektiv. Vi upplever inte att alla
partierna i kommunfullmäktige utgår från barnets perspektiv utan utgår bara ifrån ett
ekonomiskt perspektiv.
Vi menar att alla barn ska ha tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet
som g e r lärande, lek och trygghet. Alla barn ska ha rätt att gå i förskola .
Avgiften i förskolan är dock en tung börda för de familjer som lever under knappa
ekonomiska förhållanden i dag . För våra barns skull är det viktigt att det ekonomiska
hindret till lek, utveckling och lärande tas bort. Den föreslagna taxeförändringen kan
innebära en höjning av årskostnaden för barn l på 5 256 kr per ar, för barn 2 på 3 504 kr
per år och för barn 3 på l 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 . Dock kan jag konstatera att effekterna av den höjda taxan för

dessa familjer överstiger vida den skattehöjning vi föreslog för drygt en månad sedan.
Det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellerna!
Alla barn måste ges samma chanser i framtiden, och genom förskolan ges de den bästa
starten. Förskolan är en naturlig del av alla barns skolgång. Med välutbildad personal
ger vi alla barn möjlighet att förverkliga sina drömmar i framtiden. Förskolan är också en
plats där barn från olika miljöer möts. Detta motverkar utanförskap och segregation.
Vi yrkade därför på bifall till förslaget till höjning av taxan under förutsättning att rätten
till omsorgstid 15 timmar höjs till 25 timmar. Det är rimligt att de som får betala för heltid
också får lov att ta del av den pedagogiska verksamheten i större utsträckning.
Vårt yrkande borde gillas av majoriteten då de skriver följande i programförklaringen:
Vid översynen av taxorna, vilken ska ske skyndsamt, ska särskild tonvikt läggas vid
utökandet av antal timmar för barn med arbetslösa e ller föräldralediga.
Liberalerna motionerade 20 l O om utökning av tid på förskolan för barn till arbetslösa och
föräldralediga, dvs de som idag har rätt till 15 timmar.
Vi stödde deras motion 20 Il också.
I reservationen som Birgitta Bergman författade skrev hon följande:

Folkpa1tiet liberalernas skriftliga reservation till ärende Il BUN 201 1- 11- 14
" Folkpartiet
Liberalerna reserverar sig mot beslutet till fonnån fOr eget yrkande. Vår
uppfattning är att den Moderatledda ledningen inte på något sett lever upp till
barnperspektivet Att barn till
arbetslösa skall "straffas" for sina föräldrars arbetslöshet är for oss helt
främmande.,
Vi delade redan då Folkpartiets Liberalernas uppfattning
Ännu tydligare är Gisela Nilsson (L) som 2014-05-05 skriver en ny reservation

Ärende 6, enhetlig taxa inom barnomsorgen, BUN 2014-05-05
Folkpartiet Liberalerna i Staffanstorps kommun anser att alla barn bör ges tillträde
till den pedagogiska verksamheten hela veckan genom att ge samtliga rätt till minst
25 timmars barnomsorg, vilket vi motionerade om 2010. En stor andel av de som
idag har sina barn på halvtidstaxa har inte rätt till mer än 15 timmars omsorg. Vi
anser att barnen ska ha rätt att ta del av den pedagogiska verksamheten motsvarande
25 timmar/vecka innan vi ställer oss bakom ett beslut att skapa en enhetlig taxa.
Av denna anledning reserverar vi oss mot beslutet att till kommunfullmäktige ingå
med förslag om införande av en enhetlig taxa inom barnomsorgen.
För Folkpartiet Liberalerna

'/
0~
/

-Gisela Nilsson
Klokt resonerat av Gisela Nilsson (Liberalerna) men sedan undrar vi, varför fullföljer inte
Liberalerna yrkandet i ärendet som vi har på vårt bord idag. Det står i Alliansens
programförklaring och Liberalerna har drivit frågan!
Vi konstaterar att Liberalerna sviker här sin politik, sina väljare.
De röstar e mot sina egna motioner och väljer att stödja Alliansens förs lag utan att höja
rätten till pedagogisk verksamhet från 15 timmar till25 timmar. DE hade möjlighet att
rösta i enlighet med deras egen motion men avstod. Ett svek mot barnen, ett svek mot
arbetslösa föräldrar, ett svek mot föräldralediga föräldrar, ett svek mot familjer med låga
inkomster.
De hade möjlighet att rösta på vårt förslag innebärande a tt taxan höjs till en enhetlig taxa
samtidigt som barnen erbjuds rätten att ta del av den pedagogiska verksamheten
motsvarande 25 timmar i veckan .

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 12 december 2016
För Socialdemokraterna

~/)1)

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

20 l6- l2-12

Stafidnstoips
kommun

§198 Ändring av taxa för statfanstorps allmänna vatten- och
avloppsanläggning {2016-KS-523)
Beslut

Kommunfullmäktige besluta
att höja av sa mtli ga brukningsavg ifter i taxebilaga 2 i Va-taxan med 5 °/c) enli gt bifogat
förs lag, sa mt
att ändring ska gä ll a fr o m

20 l 7-0 l-0 l.

Ärendet i korthet

Balansenhete n VA har ett stort negativt eget kap ital i verksamheten och för att få en
verksa mhet i balans behövs en ök ning av intäkterna. 20 U gjordes en omarbetning av
VA-taxa n och i sa mband med detta en kraftig hö jning av bru kn ingsa vgifterna med
målet att få en ve rksa mhet i ekonom isk ba lans. Kostnaderna för inköp av drick svatten,
rening av sp ill vatten och bortledning av spill vatten via extern aktör har ökad kraftig
vil ken inte fanns med i den ka lky l som togs fr am i samband med föränd ringen 20 13.
Då det egna kapital et för en VA-verksa mhet ska vara i bala ns sett öve r en treårsper iod,
i en lighet med 3 l § i vattentjänstlagen och god redovisningssed, beh över kommu nen
agera i fr ågan oc h arbeta för att det egna kapita let kommer i ba lans snarast.
Genom en ökning av brukningsavgifterna med 5 % bedöms verksam heten få ett
pos iti vt resu ltat på ca 2 mkr för 20 17 oc h därmed vara på rätt väg med det egna
kapitalet. Vatte n- oc h av loppskostnaden för en " norma lvil la " med en årlig
vattenförbrukning om l 50 kbm höjs med 34 7 kr/å r (ink l mom s). Den totala
årskostnaden blir 7 285 kr.
Yrkanden

Björn Magnusson (L) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att höja samtl iga
brukningsavgifter i ta xeb ilaga 2 i Va-taxa n med 5 % enl igt bifoga t förslag, samt att
ändri ng ska gäll a fr o m 20 17-0 l -0 l.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till besl ut och finner att
komm unfullmäktige har beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag

Komm unstyre lsens beslut § l 72, 20 l6
Tekni ska nä mndens beslut § 62 20 l6(26726 )
Skrivelse(26 l63 )
Utred ning( 26 l62)

O rd tö randes sign
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Kommunstyrelsens beslur § 134, 20 16
Kommunful lmäktiges beslut § 175, 20 16
Beslut skickas till

Tekkni ska avde ln ingen

Ordtörandes sign

l Urdragsbesryrbnde
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Taxebilaga 2
BRUKNINGSAVGIFTER

Fasta avgifter
Avgift per mätare och år
20 mm-5 kbm

Vatten

Spillvatten

1969

1969

3 938

Dagvatten

Totalt

25 mm-10 kbm

16135

16135

32 270

40 mm- 20 kbm

33194

33194

66 388

50 mm -30 kbm

49 858

99 716

80mm-50 kbm

49 858
84 245

84 245

168 490

100 mm- 80 kbm

137 003

137 003

274 006

Vatten

Spillvatten
6,96

Förbrukningsav gifter
Avgift per kbm levererat renvatten

6,96

Avgift per kbm vatten köpt i vattenkiosk

19,95

Dagvatten

Totalt
13,92
19,95

Dagvattenavgifter
Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Totalt

Avgift per en- och tvåbostadshus per år

1260

1260

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

t71

t71

Övriga a v gifter
Vatten

Spillvatten

Dagvatten

Totalt

Avgift per mätare och år
För abonnent med mer än en 20 mm mätare
debiteras fr o m andra mätaren

15 971

Extra avgift för undermätare och år
20 mm - 5 kbm

108
329

25 mm - 10 kbm
40 mm - 20 kbm
50 mm - 30 kbm

633
964

80mm - 50 kbm

1538

100 mm - 80 kbm

3 074

Extra avgift för vattenmätare placerad i vattenmätarbrunn per år

266

Extra avgift för sprinklerservis per år
anslutning 100 mm

4 200

anslutning 150 mm

9 450

anslutning 200 mm

19 950
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kr/gång

Ersättning för

•

avstängning eller inkoppling av vattentillförsel

578

•

vinterförvaring av vattenmätare (inkl uppsättning och nedtagning)

l 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
från och med bostadsenhet 2

2100
840

olovligen öppnad servisventil

5 019

•

•

avstängning eller inkoppling vid bristande betalning, avgift per
besök

788

vattenkiosknyckel

210

Priserna är i kronor oclr inklusive lagstadgad nrerviirdeskatt 25%.

2
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§199 Inkommen motion från Laila Olsen (S) om ökad vistelsetid för
"15-timmarsbarn" i förskolan (2016-KS-637)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen ti ll komm unsty relsen för beredning.
Ärendet i ko rthet
Laila Olsen (5) har lämnat in en moti on om ökad vistelsetid fö r "15 timmarsbarn" i
förskolan.
Beslutsunderlag
Motion

Ord tö rand es sign
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§200 Inkommen motion från Carina Dilton (S) om regler och policy
för skyltning intill statfanstorps kommuns vägar (2016-KS-636)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelse n tör beredning.
Ärendet i korthet
Ca rina Dilton (S) ha r läm nat in en motion gä llande regler och pol icy skyltning intil l
Staffa nstorps kommuns vägar.
Beslutsunderl ag
Moti on

Ord törandes >ig n

l

j usterand es sign

j/4/16

l Utdragsbestyrka nde
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§201 Information
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handl ingarna.
Hi llev i Ventura informerar om nybyggnad av Radhuset.
Birgitta Hey le- Wiahl informerar om Seniorrädet.
Gunill a Larsson informerar om Handik apprader
Thomas Schiffer informerar om genomförd revis ion ar 2016 samt planerad rev ision för
år20 17.

Ordtö ra ndes sign

Ju ste randes sign
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§202 Uppvaktning och julhälsning
Werner Unger (S) uppva ktas med an led ning av sin födelsedag.
Robert Hjunsto rp (M ) uppvaktas med anledni ng av sin föd elsedag.
Kommunfu ll mä ktiges ordförande Yvonn e
ersättare en god jul och ett gott nytt år.

ilsson önskar samtl iga ledamöte r och

Kommunfu ll mäkti ges and re vice ordförande Björn Stigborg ö nska r ordföranden och
öv riga ledamöter oc h ersättare en god jul och ett gott nytt år.

Ordföra ndes sign

l Urd ragsbesryrka nde
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