
Staffansto1ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-10 

Plats och tid Kometen sal Jupiter, Kornetvägen 1 i Staffanstorp kl. 17:00-
18:40 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) {2:e vice ordförande) 
Nino Vidovic (M) {vice ordförande) §§45-56, §§58-66 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) §§ 45-59, §§61-66 
Eric Tabich (M) 
Tina Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne Ni lsson (C) 
Magnus Olsson (M) §57 ersätter Nino Vidovic (M) (vice 
ordförande) 
Werner Unger (S) §60 ersätter Torbjörn Lövendahl (S) 
Gisela Ni lsson (L) ersätter Björn Magnusson (L) 
Toni Nilsson (SO) ersätter Richard Olsson (SO) 

Ersättare Magnus Olsson (M) §§45-56, §§58-66 
Werner Unger (S) §§ 45-59, §§61-66 
Thomas Carlstedt (M) 
Pia Jönsson (S) 
Magnus Lunderquist (KO) 
Richard Fridh (S) 

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

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 201 7-04-11 10:00 
tid 

Protokollet omfattar §§45-66 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign / Utdragsbestyrka nde 
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Staffansto,ps 
kommun 

Underskrifter 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-04-10 

Sekreterare 
Vesna Casitovski 

Cl/. •1,r<:J_·, ' 
Ordförande 0(1(),fl. . ~ . . .. . -.. -: .. r-.. -... -.. -.. -.. -.. -.. -.. . -.. -.. -.. -.. -.. -.. ---

J usterande /4%.~ 5

~.~~ .. (~

1 

.. .. .•. ...••....... .. .• 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Startansto,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-04-10 

Protokollet är justerat . Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsen 
2017-04-10 

2017-04-11 Datum för anslags 2017-05-03 
nedtagande 

Rådhuset,§§ 45-66 ~ 

.... ·\(~ .... ( .~~-··········· 
Vesna Casitovski 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrka nde 

c~ 1J Page 3 of 59 



Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-04-10 

Innehållsförteckning 

§45 
§46 

§47 

§48 

§49 
§50 
§51 

§52 

§53 
§54 

§55 

§56 

§57 

§58 
§59 

§60 

§61 

§62 

§63 

§64 
§65 

§66 

Utseende av justera re, tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslista 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen fö r perioden 20 17-01-01 -
2017-02-28 
Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 2017-
01 -01 - 2017-02-28 
Bokslut 2016 för kommunstyrelsen och resultatenheten kost 
Årsredovisning för år 2016 för Staffanstorps kommun 
Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för 2016 
Förslag till ändring av och tillägg till Policy för upphandling och inköp 
för Staffanstorps kommun 
Byggnation av nya lokaler, Ängslyckans försko la 
Lärarlönelyftet och förste lärare i Staffanstorps kommun 
Markanvisningsavtal för del av fastigheterna Stanstorp 4:1, 5:1 och 6:1 , 
område H, Vikhem IV 
Markanvisningsavtal Hjärup NO IV, Trekanten Hjärup 4:2 
Förslag till ny hantering av försä ljning av fribyggartomter i Staffanstorps 
kommun 
Yttrande över remiss angående Region Skånes indelning i va lkretsa r 
Yttrande ti ll Kammarrätten i mål 3175-1 6 om laglighetsprövning 
Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål 13758-16 och 13792-16 
om laglighetsprövning 
Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om riktlinjer för att 
motverka jäv och andra intressekonfl ikter 
Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om Hjärups utbud av service 
Svar på medborgarförslag gällande en plan för hur försko la, skola och 
omsorg ska växa i enlighet med tillväxtplanen 
Redovisning av meddelanden 
Redovisning av delegationsbeslut 
Överklagande av Kammarrättens dom avseende Konkurrensverkets 
tillsynsbeslut av Sysav 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-10 

§45 Utseende av justerare, tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Pierre Sjöström (S) att till sammans med ordföranden justera protkollet tisdagen 
den 11 apri l 201 7 kl. 10.00. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

CS 1a 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

§46 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

2017-04-10 

att godkänna fö red ragningslistan, liksom utsänt extra ä rende om "Överklagande av 

Ka mmarrättens dom avseende Ko nkurrensverkets till synsbeslut av Sysav" . 

Ord föra ndes sign j Justerandes sign 

c_~ rp 
j Utd ragsbestyrkande 

Page 6 of 59 



Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-10 

§47 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2017-
01-01 - 2017-02-28 (2017-KS-139) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna ekonomisk uppföljning för kommunstyrel sen för perioden 2017-01-01 -
2017-02-28. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden januari -
februari 2017. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2017-01-01 -
2017-02-28. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill beslut och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 
Månadsuppföljning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 65, 201 7 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

c~ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-10 

§48 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 
2017-01-01 - 2017-02-28 (2017-KS-35) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 2017-01-
01 - 2017-02-28 samt att för kännedom anmäla ärendet ti ll kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden januari -
februari 2017. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun fö r perioden 2017-01-01 
- 2017-02-28 samt att för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 
Månadsuppföl j n ing 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 66, 2017 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

cs rfJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-10 

§49 Bokslut 2016 för kommunstyrelsen och resultatenheten kost 
(2017-KS-65) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättad årsredovisning för kommunstyrelsen och resu ltatenheten kost 
avseende år 2016. 

Ärendet i korthet 
Föreligger årsredovisning för kommunstyrelsen samt resultatenheten kost avseende 
2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna upprättad årsredovisning för kommunstyrelsen och resultatenheten kost 
avseende år 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 67, 2017 
Bokslut 2016 Kommunstyrelsen 
Bokslut 2016 Kostverksamheten 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sta ffansto,p!> 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-10 

§50 Årsredovisning för år 2016 för Staffanstorps kommun (2016-KS-
624) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 

att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet utarbetat fö rslag till 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning fö r år 201 6 för Sta ffanstorps kommun 
samt, 

att till kommunfullmäktige överlämna i ärendet före liggande årsredovisning/ 
sammanställd årsredovisning fö r år 201 6 för Staffanstorps kommun, 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisn ing fö r år 2016 fö r 
Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Sedan kommunstyrelsen har erhållit övriga nämnders redovisning av 
medelsförvaltningen under föregående budgetår ska kommunstyrelsen upprätta en 
årsredovisning. 

Årsredovisningen ska av kommunstyrelsen överlämnas till rev isorerna och 
kommunfullmäktige senast den 15 april året efter det som redovisningen avser. 
Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfullmäktige, som före beslut om 
godkännande av årsredovisningen bör ha fattat beslut om ansva rsfrihet ska beviljas 
ell er inte. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen de ls ska besluta att 
till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet uta rbetat fö rslag ti ll 
å rsredovisning/sammanställd årsredovisning fö r år 201 6 för Staffanstorps kommun 
samt, att till ko mmunfullmäktige överlämna i ärendet fö religgande årsredovisning/ 
sammanställd årsredovisning fö r år 2016 för Staffanstorps kommun, dels fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanstäl ld 
årsredovisning fö r år 2016 för Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 
Ordfö randen kontstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

O rdförandes sign / Justerandes sign 

Cj } {J 
/ Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Besl utsunderlag 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 68, 201 7 
Årsredovisning 201 6 inkl bilagor, rev inför KS 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 
VD för Staffanstorps Centrum AB 

2017-04-10 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cs 10 
I Utd ragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-10 

§51 Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för 
2016 (2015-KS-514) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av kommunövergripande intern kontrollplan fö r år 2016. 

Ärendet i korthet 
Enligt det av kommunfullmäktige faststä llda reglementet för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen årligen i samband med att årsbudgeten fastställs besluta om en 
kommunö ve rgripande intern kontrollplan. I november 2015 § 138 beslutade 
kommunstyrelsen om en övergr ipande intern kontrollplan för år 2016. 

De beslutade kontrollområdena var personalförsörjning, beslutsattester, postöppning
och diarieföring, lokalförsörjning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I 
ärendet föreligger en rapport i vilken genomförd uppföljning redovisas. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna uppföljningen av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2016. 

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

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslu t § 70, 2017 
Uppföljningsrapport 

Bes I ut skickas ti Il 
Kommundi rektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 

O rdförandes sign / Ju sterandes sign / Utdragsbestyrkande 
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Stallansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-10 

§52 Förslag till ändring av och tillägg till Policy för upphandling och 
inköp för Staffanstorps kommun (2016-KS-248) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna att punkten 20 under rubriken "Policy" ändras till "I upphandling ska 
förfrågningsund erlag beslutas av ansvarig nämnd/styrelse för de upphandlingar som 
nämnden/styrelsen inte genom sin delegationsordning delegerat till tjänsteperson. Detta 
gä ller även beslut om förlängning av avta l som upphandlats med sådan klausul och 
som inte delegerats via delegationsordningen. Delegerade beslut ska i enlighet med 
kommunallagens 6 kap 35 § anmälas till nämnd/styrelse.", samt 

att godkänna tillägg av en ny punkt (22) under rubriken "Policy" enligt följande 
lydelse: "Nämnder ska i sina upphandlingsunderlag följa av Kommunfullmäktige 
beslutat "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utfö rs av privata 
utförare" . ". 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har 2016-10-17 i § 135 beslutat om Policy fö r upphandling och 
inköp för Staffanstorps kommun. Det har uppmärksammats behov av ett förtyd ligande 
av punkten 20. Kommunallagen 3 kap § 19b faststä ll er att kommunfullmäktige ska 
besluta om ett Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av pri vata 
utförare. Policy för upphandling och inköp kopplas därför till detta program genom en 
ny punkt 22. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna att punkten 20 under rubriken "Policy" 
ändras till "I upphandling ska förfrågningsunderlag beslutas av ansva rig 
nämnd/styrelse för de upphandlinga r som nämnden/styrelsen inte genom sin 
delega tionsordning delegerat till tjänsteperson. Detta gä ller även beslut om förlängning 
av avta l som upphandlats med sådan klausul och som inte delegerats via 
delegationsordningen. Delegerade beslut ska i en lighet med kommunallagens 6 kap 35 
§ anmälas ti ll nämnd/styrelse.", samt 
att godkänna tillägg av en ny punkt (22) under rubriken "Policy" enligt fö lj ande 
lydelse: "Nämnder ska i sina upphandlingsunderlag följ a av Kommunfullmäktige 
beslutat "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare". ". 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffc1nsto,ps 
kommun 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-10 

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

Bes I utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 71, 2017 
Policy för upphandling och inköp, rev 2017-04-06 

Bes I ut skickas ti Il 
Staffanstorps kommuns nämnder 

Ord fö randes sign / Jusrerandes sign 

CJ' ~ 
/ Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-10 

§53 Byggnation av nya lokaler, Ängslyckans förskola (2017-KS-150) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna preli minär hyreskalkyl, preli minärt hyreskontrakt och underlag fö r 
byggnation för Ängslyckans fö rskola, enligt bilaga 1 (kalkyl), bi laga 2 (ritning) och 
bilaga 3( hyreskontrakt) som underlag för Kommunfastigheters fra mtagande av 
programhandling" . 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-01 att lokalerna för Ängs lyckans fö rskola ska 
ersättas med nya på samma plats, då med utbyggnadsmöjl igheter för ytterligare minst 4 
avdelni nga r. Ängslyckans förskola ha r idag 6 avdelningar och verksamheten bedri vs i 
pav iljonger i avvaktan på byggnation. 

I enlighet med nytt lokalbestä lln ingsd irektiv ska ansvarig nämnd initiera loka lbehov 
vilket utreds av kommunstyrelsen. Underlag för byggnation ska godkännas av ansvarig 
nämnd fö r att sedan överl ämnas till kommunstyrelsen fö r genomförande och 
handläggning. 

För Ängslyckan föreligger nu preliminära underlag - då byggnationen är omfattande är 
det nödvänd igt att kommunstyrelsen fa ttar ett preliminärt beslut som underlag för 
vidare projektering. Byggnationen kommer att ske inom Kommunfastigheters 
partneringkontrakt och beräknas vara klar under första kvartalet 2019. 

Yrkanden 
N ino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta att godkänna preliminär hyreskalkyl, preliminärt 
hyreskontrakt och underlag för byggnation fö r Ängslyckans försko la, enligt bil aga 1 
(kalkyl), bilaga 2 (ritning) och bilaga 3(hyreskontrakt ) som underlag för 
Kommunfastigheters framtagande av program handling" . 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2017-03-31 
Bilaga 1, 2 och 3 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 73, 2017 
Barn- och utbi ldningsnämndens beslut§ 14 2017 med till hörande bi lagor 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

ej ~ 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Beslut skickas till 
Kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-10 

Ord fö randes sign 

w 
I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning av 
preliminär kostnadsprognos 

Total byggkostnad: 

Entreprenadkostnad mark: I O mil 

-~ il~ {J"'I. l 

Entreprenadkostnad byggnader: 73, I mi lj, sep priser: balkonger: I I 00 000 kr, anpassning barn speciella behov: 55 000 kr 

Projekteringskostnad: 4,2 milj 

Byggherrekostnad: 9,5 milj kr 

Summa prel: 96,8 milj kr( exkl. markköp) 

Total investeringskostnad: 

Summa prel: 96,8 milj kr(exkl. markköp, rivningskostnad, paviljongkostnader) 

Övrigt: verksamhetsanknuten inredning och utrustning, prel kostnadsprognos tot: 4 360 000 kr 

ingår e j i kostnadsprognos(lägre avskrivningstid) 

Entreprenadkostnad: 

Entreprenadkostnad Ängsf byggnad: 22 200 kr/m2(jämföre lse byggnad av förskola: 22 000 -23 000 kr/m2, nov 2016) 

Entreprenadkostnad Ängsf mark: 3 200 kr/m2(jämförelse mark till förskola: 2 500 -3 500 kr/m2, nov 2016) 

Byggkostnad inkl byggherrekostnader: 

Byggkostnad inkl byggherrekostnader: 26 400 kr/m2(jämförelse bygggnad av förskola: 25 000kr/m2 -30 000 kr/m2) 
0 Riktvärde yta/barn: I O m2/barn(exkl teknikrum och trapphus) 

Page 3 of 14 
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Sammanfattning av 
preliminär hyresberäkning 

Ängslyckans Förskola nyinvestering( 12 avd): 

• Avtalstid: 2019-04-0 I till 2044-03-3 I (25 år) 

0 Dimensioneras för 270 barn( 12 avd) 

0 verksamhetsanknuten inredning och utrustning ingår ej i hyresavtalet 

e Grundhyra per år: 7 850 000 kr/år, kvartalshyra: I 962 500 kr 

0 Hyra: 2 386 kr/m2(exkl. markköp, rivningskostnad, paviljongkostnader) 

Page 4 of 14 
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Angslyckans förskola med utemiljö 
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Angslyckans förskola - fasader 

FASAD MOT NORDVÄST 

FASAD MOT SYDOST 

ÄNGSL YCKANS FSK 
HJÄRUP9:8 

NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA 
FASADER MOT SYDOST OCH NOROVÄST 
PROGRAMHANOUNG 2017-01 ·27 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 1 (4) 

Nr Preleminärt 
Undertecknad har denna dag trarfat följande hyresavtal: Kryss I ruta Innebar all den dlrefler fOIJande texten galler 

Person/Orgnr 

Hyresvärd Staffanstorps kommunfastigheter AB 
556671-7491 

Person/Orgnr 

Hyresgäst/er Staffanstorps kommun 
Angslyckans Förskola 

Kommun Fastighetsbeteckning Trappor/hus Lokal nr 
Lokalens adress mm Staffanstorp XXX 

Gata 

Aviseringsadress 

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres, om in'.e annat anges, i befinligl skick all an,ändas till· 
Lokalens skick Förskola 
och användning 

Butiksarea I Kontorsarea i Lagerarea I Ovrigarr 
Lokalens storlek I ~an l m' 

plan 

I 
m' plan I m' p,an m1 

och omfattning 
3290 

Angivna areor 

0 har l:8J har inte inför avtalets tecknande gemensamt mätts upp 

Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför awikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning respektive 
hyresvärden rätt till högre hyra. 

0 Omfallningen av de förhyra lokalerna har markerats på bifogade rilning(ar) 

Bilaga 

0 tiifartförbil 0 plats för Oplatsför 0 parkerings- Qgarage- 0 
för i -och skylt skyltskåpl plats(er) för plats(er) för 
urtastning automat bilar bilar 

Inredning 
Lokalen uthyres 

l:8J utan särskild för verksamheten avsedd inredning 0 med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga 

Bilaga 

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, bortföra honom tillhörig 
egendom och återställa lokalerna i godtagbart skick. 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandel gemensamt genomföra besiktning av lokalerna. 
Om till följd av hyresgästens åtgärder - vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande - lokalen vid avflyttningen 
innehåller material, som inte särskilt överenskommits att hyresvärden svarar för, skall hyresgästen avlägsna materialet eller 
ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvillblivning såsom förekommande avfallsskalt, transport och avgift för deponering 
eller motsvarande. 

Ledningar för [81 Hyresgästen bekostar erfordertig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt operatören anger, till de 
telefon/ ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

0 Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och 
bekostas av hyresgästen men skall ske i samtåd med hyresvärden. 

Ledningar för l:8J Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslulningspunkl operatören 
datakommunikation anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer. 

0 Hyresvärden bekostar motsvarande ledningsdragning fram till lokalen. Ledningsdragning inom lokalen utförs och 
bekostas av hyresgästen men skall ske i samråd med hyresvärden. 

Från och med den T 111 och med den 

Hyrestid 2019-04-01 2044-03-31 

Uppsägningstid! Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12månader före den avtalade hyreslidens utgång 
Förlängnings tid I annat fall är kontraktet förlängt med 3 år för varje gång. 

Värme oc/J Erforderlig uppvärmning av lokalen ombesörjes av l:8J hyresvärden 0 hyresgästen 

varmvatten Varmvatten ti llhandahålles l:8J hela året 0 inte alls D 

Upplysning 
Observera all del i vissa fall fOrulom kryss i ruta också erfordras all bilaga fogas till al'lalel för all overenskommelsen 
i bilagan skall bli Ullämplig. Del gäller exempelvis indexklausul, klausul om fasUghetsskatl och om hyresgaslens rall 
Ull nedsåtlning av hyra vid sedvanlig! underhåll 
Se i övrigt Handledning upprättad av organisationerna 

Page 10 of 14 
Page 24 of 59 



HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL Nr 

Sid 2 (4} 

Undertecknad har denna dag trllfat följande hyresavtal: Kryss I ruta Innebar att den dlrefter följande texten galler 

Hyra 

Indexklausul 

Kostnad för värme 
och varmvatten 

VA-kostnad 

Kyla/Ventilation 

El 

Trappstädnlng 

Emballage- och 
sophämtning 

Snöröjning och 
sandning 

Fastighetsskatt 

Oförutsedda 
kostnader 

Upplysning 

Kronor 7850000 per år utgörande O total hyra [8] hyra exkl. nedan markerade 1illägg. 

[8] Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bffogade indexklausul 

[8] BränsleNärmelillägg utgår i enlighet med bifogade klausul 

[8] Va-lillägg utgår i enlighet med bifogade indexklausul 

[8] Kostnader för drift av särskild kyl· och vent1lationsanläggning ersätls i enlighet med bifogade indexklausul 

0 Ingår i hyran 

0 Ingår i hyran 

[8] Hyresgästen har eget abonnemang 

[8] Ombesörjes och bekostas av hyresgästen 

Bilaga 

1 
Bilaga 

2 

Bilaga 

2 
Bilaga 

2 

I den omfatlning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/emballage, dels ordna 
borttransport av sådant avfall, åligger det hyresgästen atl sortera och placera avfall i avsett kärt på avsedd plals liksom 
att utan kompensation medverka till den ytterligare källsorteling som hyresvärden kan komma att besluta. 

Emballage. och sophämlning 

0 Ingår i hyran 

[8] Ombesörjes och bekostad av hyresgästen (dock åligger det hyresvärden att lilhandahålla sopkärt och erfordertigt 
soputrymme) 

0 Ingår i hyran beträffande nedan markerade avallsfraktioner. Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta 
uppsamling, sortering, lagring och transport av hos hyresgästen förekommande avallsfraktioner som inte markerats nedan. 

0 lysrör 0 hårda plasttörpackningar 0 hushållsavfall 

0 grovsopor 

0 komposterbart avfall 

0 tidningspapper 

0 metallförpackningar 

0 ofärgade glasförpackningar 

0 färgade glasförpackningar 

0 pappförpackningar 

0 fart igt avfall enl. förordning (1996:971) om farligt avfall 

0 batterier 

[8] Ingår i hyran 

[8] Ingår i hyran 

D 
D 
D 

0 Ombesö~es och bekostas av hyresgästen 0 Enlbil. 

0 Ersättning härför erläggs enligt särskild överenskommelse 

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av 

Bilaga 

Bilaga 

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller påtaga varom riksdag, regering, kommun eller 
myndighet kan komma att besluta 

b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som hyresvärden åläggs att 
uttöra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet 

skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning ertägga ersättning till hyresvärden för på lokalen belöpande andel av 
den totala ärtiga kostnadsökningen för fastigheten. 
Lokalens andel är procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. ev, moms) i förhållande till i 
fastigheten utgående lokalhyror (exkl. ev. moms) vid tiden för kostnad sökningen, För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattning 
av marknadshyran för lokalen. 
Med skatt enligt a} ovan avses ej moms och fast ighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs i enlighet med överenskommelse . 
Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående in te beslutats av de under a) och b) angivna 
instanserna. Ersättningen erläggs enligt nedanstående regler om hyrans belalning. 

Observera Il det i vissa ra11 förutom kryss i ruta också er!ord<as au bilaga fogas 1111 avtalet for att overenskommesen 
i bilagan skall bli tillämplig. Del gäller exempelvis indexklausul. klausul om lastighetsskatt och om hyresgastens rau 
till nedsättning av hyra vid sedvanlig! underhåll 
Se i övrigt Handledning upprällad av organisationerna 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sid 3 (41 

Nr 
Undertecknad har denna dag lråffat fOIJande hyresavtal: Kryss l ruta Innebar att den därefter fOIJande texten gäller 

Mervärdesskatt 
(moms) 

Hyrans betalning 

Ränta 
Betalningspäminnelse 

Underhällmm 

Skötsel och drift 

Revisionsbesiktningar 

Tillgänglighet t/11 
vissa utrymmen 

Byggvarudeklarationer 

PBL-avgifter 

Nedsättning av hyra 

Myndighetskrav mm 

(8J Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver hyran erlägga 
vid varje tillfälle gällande moms. 

D Om fast ighetsägaren/hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen skall 
hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms. 

Momsen som erläggs samtidigt med hyran beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för 
moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. 

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande - såsom upplåtelse av lokalen i andra hand (även upplåtelse 
ti ll eget bolag), eller överlåtelse - blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen skall hyres-
gästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet. Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den kostnadsökning 
som följande av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnaderna som uppstår genom hyresgästens 
agerande. 

Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje 

0 kalendermånads början (8J kalenderkvartals början genom insättning på 

Postgiro nr Bankgiro nr 

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig 
betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse ulgår med belopp som vid 
varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. 

t8J Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll 

Dock all hyresgäslen svarar f6f Bilaga 

av lokalerna och av honom tillhandahållen inredning. 

0 Hyresgästen skall utföra och bekosta erforderligt underhåll 

Hyresgästens underhållsskyldighet omfallar därutöver Bilaga 

av ytskikt på golv, väggar och tak jämte inredning 
tillhandahållen av hyresvärden. 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftl ig anmodan äger 
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad. 

0 Fördelningen av underhållsansvaret framgår av särskild bilaga 
Bilaga 

Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av 
allmänna och gemensamma utrymmen. 
Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftl iga godkännande, I lokalen eller eljest inom fastigheten, utföra inredn ings-
och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga 
installationer såsom VA-. el-. ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden. 
Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana 
anordningar försämras. Det åligger hyresgästen att vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och 
andra uppvärmningsanordningar i allt väsenUigt behålls. 

Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i hyresgästen 
lillhörig installation, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten föreskriven tid utföra begärda åtgärder. 
Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger hyresvärden rätt alt på hyresgästens bekostnad utföra 
sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit. 

Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket, Telia AB eller motsvarande måste ha tillgång till. 
skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att inte blockera tillträdet till sådana utrymmen med skåp, 
backar, varor och dylikt. 

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta avtal eller eljest utför underhålls-. förbåltrings- eller ändringsarbelen 
avseende lokalen skall han för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer - i den mån sådana 
finns utarbetade - för de produkter och material som skall tillföras lokalen . 

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden Ull följd härav enligt reglerna i PBL 
tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge motsvarande belopp, 

Hyresgästen har inte rätt lill nedsättning i hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för alt sätta lägenheten i avtalat skick 
eller annat arbete som särskilt anges i avtalet. 

0 Hyresgästens rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna 
Bilaga 

eller fastigheten i övrigt regleras i bilaga. 

Del åligger 

0 hyresvärden (8J hyresgästen 
att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd. miljö- och hälso-
skyddsnämnd. brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för 
avsedd användning. Hyresgästen skall samråda med hyresvärden innan ålgärder vidtas. 
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HYRESKONTRAKT 
FÖR LOKAL 

Sld4 (4) 

Nr 
Undertecknad har denna dag trutat röljande hyresavtal : Kryss I ruta Innebar att den därefter fö ljande texten galler 

Skyltar, markiser, 
fönster dörrar etc 

LAsanordningar 

Force majeure 

Säkerhet 

Särskilda bestämmelser 

Underskrift 

Överenskommelse 
om avflyttning 

överliHels e 

Ovanstliende överMtelse 
godkännes 

Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för vel1(samheten sedvanlig skyl t, under förutsättning. att 
hyresvärden ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderl iga tillstånd av berörd myndigheter. 
Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det hyresgästen att på egen bekostnad och utan 
ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner. 

Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen förhyrda lokalerna 
utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyllskåp å ifrågavarande 
väggar. 

{gJ Hyresvärden 0 Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på 

{gJ fönster 0 skyltfönster (gJ entredörrar {gJ skyltar 0 
0 Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla glasförsäkring beträffande samtliga till lokalerna hörande 

skylttönster och entredörrar. 

Del åligger 

0 Hyresvärden (gJ Hyresgästen 
att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. 

Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fu llgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans 
åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan 
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av olfentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte 
heller kunnat förutse. 

FOrulsällning lör delta avtals giltighet är au säkerhet i form av 

0 bankgaranti 0 borgen D lämnas senast den 

81/aga 

Bilaga 

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna 
tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör alt gälla fr.o.m. detta avtals ikraftträdande. 

OrVdatum OrVdatum 

Hyresvard Hyresgäst 

Namnförtydligande Namnrortydligande 

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla 
fr.o.mden till vilken dag hyresgästen förbinder sig au avflylta 

Ortldalum Ort/datum 

Hyresvärd Hyresgäst 

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr.o.m. den 

på 

Frånuadande hyresgäSI 

OrVOalum 

T1IIUädande hyresgast 

Hyresvärd 

Page13 of14 
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OrVdalum 

Hyresvärd 

Namnfonydl,gande 

Bilaga till hyreskontra~t nr 

Parterna har enats om nedsättning av hyran vid sedvanligt underhåll enligt 
följande (kryss I ruta innebär att den därefter följande texten gäller). 

D Nedsällning av hyran för hinder eller men i nyltjanderätten till följd av all hyresvärden låter utföra 
sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten I övrigt utgår i enlighet med 

hyreslagens regler. 

D Hyresgästen har inte ratt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderälten till följd av all 
hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt. 
Det åligger dock hyresvärden all i god tid underrälla hyresgästen om arbetets art och omfallning 
samt när och under vilken tid arbetet skall utföras. 

D Parterna är överens om att rätten till nedsällning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll 
av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt skall regleras enligt följande 

Ort/dalum 

Hyresgas1 

NamnfMydligande 
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§54 Lärarlönelyftet och förstelärare i Staffanstorps kommun (2017-
KS-182) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att löneti ll äggen för pedagoger som fått del av Lärarlönelyftet efter utvärdering 
omvandlas till fast lön från 2017-07-01 samt 

att de förstelärare som efter utvärderingen våren 2017 bedöms va ra kval ificerade för 
att leda ett kvalificerat kollegialt lärande, med syfte att stärka undervisningens kvalite 
och elevernas måluppfyllelse, får ett tillsvidareförordnande som fö rstelära re i 
Staffanstorps kommun, från 2017-07-01. 

Ärendet i korthet 
Förordningarna om statsbidrag för lärare (2013:729) och för lärare och vissa andra 
personalkategorier (SFS 2016:100) beslutades för att läraryrket sku lle bli mer attrakti vt 
och för att säkra god undervisning för eleverna. 
Den första juli 2013 startade satsningen på karriärtjänster inom skolan och 2016 
fattade regeringen beslut om inrätta ett statsbidrag (Lärarlönelyftet) för att premiera 
lärares skicklighet och utveckling i yrket. Lärarlönelyftet är en statl ig satsning för att 
skolhuvudmän ska kunna ge löneökning till sä rskilt kvali ficerade lärare, försko llärare 
och fritidspedagoger. Staffanstorps kommun har utgått från den statliga bidragsramen 
där 10% av pengarna är riktade till försko llärare i förskolan och i försko leklass samt 
fritidspedagoger i fritidshemm en. 

Urva let har skett med stöd av Staffanstorps professionsutveck lingsmatriser, 
verksamhetsbesök och medarbetarsamtal. Rektor/fö rskolechef har använt de 
bedömningar som framkommit i medarbetarprocessen med fo kus på kärnuppdraget. 

Skolverkets krav 
- Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör ti ll undervisningen. 
- Läraren ska vara särskilt kva lificerad för verksamheten och den undervisning som 
bedrivs. 
- Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen 
hand och tillsammans med kollegor. 

Dessutom ska minst ett av nedanstående kriterier uppfyllas. Urvalet av lärare har utgått 
från de enskilda lä rarnas yrkesskicklighet och antalet av nedanstående uppfy llda 
kriteri er. 

Ordförandes sign I justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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1. ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervi sningen genom kollegialt lärande i 
former som vi lar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
2. med stöd av forme ll utbi ldning på avancerad nivå utöver lä ra rexamen eller 
förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll , metoder och arbetssätt och då 
med särski lt fokus på elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar 
3. ha tagit sä rskilt ansvar för att stödja lärar- ell er förskollärarstudenter och kollegor 
som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen ell er 
ämnesövergripande områden 
4. ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisn ingssituationer 

Statsråd på utbildningsdepartementet har vid flera tillfällen därefte r i arti klar och 
intervjuer påpekat att dessa satsningar är långsiktiga och att kommuner och fristående 
huvudmän kan räkna med statsbidrag över tid. Flera kommuner har då valt att 
använda statsbidragen som en löneförhöjning av ordinarie lön. 

Staffanstorps kommun har va lt tidsbegränsade löneti llägg för de pedagoger som fått 
del av Lärarlönelyftet och ett idsbegränsa t föro rdnande fö r kommunens fö rstelärare. 

l enighet med barn- och utbildningsnämndens Kompetens- och rekryter ingsstrategi som 
faststä lldes hösten 2016 vill vi öka Staffanstorps kommuns attraktivitet som 
arbetsgivare och bidra till ökad sta bilitet i organisationen genom att omvandla de 
tidsbegränsade löneti ll äggen till ord inarielön för de pedagoger som tagit de l av 
Lärarlönelyftet samt för de förstelärare som efter vårens utvärdering anses vara särskilt 
kvalificerade. 

Det kommer att leda ti ll kontinuitet i uppdraget och därmed möjligheter till långs iktig 
skolutveckling i kommunen. Försteläraruppdragen kommer som tidiga re att skrivas på 
huvudmannanivå. 
Kostnader 
Så länge statsbidraget finns kva r innebär det O kr i ökade omkostnader. Om 
statsbidraget skulle försv inna innebär det en kostnad på 3,1 mkr/å r fö r 
försteläraruppdragen och 6,3 mkr/år för Lärarlönelyftet. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) och Gisela Nilsson 
(L), att kommunstyrelsen ska besluta att lönetilläggen fö r pedagoger som få tt del av 
Lärarlönelyftet efter utvärdering omvandlas till fast lön från 2017-07-01 samt att de 
förstelärare som efter utvärderingen våren 2017 bedöms va ra kvalificerade fö r att leda 
ett kvali ficerat kollegialt lärande, med syfte att stärka undervisningens kva lite och 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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elevernas måluppfyllelse, får ett tillsvidareförordnande som förste lärare i Staffanstorps 
kommun, från 2017-07-01. 

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

Bes I utsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 18, 201 7 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign j Jusrerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§55 Markanvisningsavtal för del av fastigheterna Stanstorp 4:1, 5:1 
och 6:1, område H, Vikhem IV (2016-KS-131) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Wästbygg 
Projektutveckling Sverige AB, för del av fa stigheterna Stanstorp 4:1 , 5:1 och 6:1, 
område H. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglera r åtaganden och skyldigheter under den t id som 
markanvisningen gä ller samt bestämmelser om framtida marköverlåtelse av delar av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavta let ska resultera i Marköverlåte lseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat fö rslag 
till markanvisningsavtal med Wästbygg Projektutveckling Sverige AB, för del av 
fastigheterna Stanstorp 4:1, 5 :1 och 6: 1, område H. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag t ill beslut och fin ner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 74, 2017 
Markanvisningsavtal 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadsförva ltningen, Plan- och exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign / Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§56 Markanvisningsavtal Hjärup NO IV, Trekanten Hjärup 4:2 {2017-
KS-137) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal mellan Sta ffanstorps kommun 
och Mims lnvest AB. 

Ärendet i korthet 
Mims Invest AB har presenterat förs lag för etablering av handel och verksamheter 
inom Trekanten, Hjärup NO IV. Området angränsar i norr mot Väståkravägen; i öster 
mot Gamla Lundavägen och i väster mot en kra ftl edningsgata under vilken två 
dagvattendammar kommer att anläggas. Inom området planeras en butik för li vsmedel 
samt en till två byggnader för små butiker; tvätt och tankstation; två til l tre 
verksamhetsbyggnader och en byggnad för idrottsändamål, tex Padel. Byggnaden fö r 
idrottsändamål planers till områdets sydvästra del i nära anslutning till Uppåkraval len. 
Mellan områdets västra del och Hjärup NO Il planeras en ge-väg mellan 
dagva ttendammarna. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) och Gisela Nil sson (L), 
att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat förslag till 
markanvisningsavtal mellan Staffanstorps kommun och Mims lnvest AB. 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förslag ti ll beslut och fin ner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 75, 2017 
Markanvisningsavtal sign M ims 201 70315 redigerat 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadsförva ltningen Exploateringsavde lningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdrags bestyrkande 
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§57 Förslag till ny hantering av försäljning av fribyggartomter i 
Staffanstorps kommun (2017-KS-2) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar dels - då under förutsättning av kommunful lmäktiges bi fa ll 
till beslutsförslaget nedan -

att under år 2018 för sista gången tilldela s.k. fri byggartomter enligt turordning i tomt
och vi Ila kön, 

att under år 2017 lämna information till dem som är registrerade i Staffanstorps 
kommuns tomt- och vi llakö om att denna kö inte längre ska finnas efter t illdelning 
enligt l:a att-satsen, samt 

att med fastighetsmäklare teckna avta l om deras förmed ling till köpare av Staffanstorps 
kommuns s.k. fribyggartomter, vi lket/vilka ska börja gä lla efter genomförd tilldeln ing 
enligt 1:a att-satsen 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Staffanstorps kommuns egen förmed ling av tomter för bostadsbebyggelse genom 
kommunal tomt- och villakö ska upphöra sedan sista tilldelningen gjorts enl igt 
kommunstyrelsens egna beslut i 1:a att-satsen ovan, samt 

att i kommunstyrelsens reglemente, då under rubriken "Övriga ål igganden", göra 
tillägg av "ansvar för ko mmunens försäljning av tomter för bostads bebyggelse". 

Ärendet i korthet 
Stadsbyggnadskontoret har sett över sin hantering och admin istrering av 
fribyggartomter under hösten 201 6. Det har di skuterats att avveckla den kommunala 
tomtkön för att istä llet sä lj a enstaka fr ibyggartomter direkt på marknaden via 
fastighetsmäklare. 

Då det tar ansenlig tid i anspråk att administrera, förde la och försäl ja tomterna så 
skulle det innebära en stor frigöring av tid för exploateringsavdeln ingen, att göra på 
detta vis. Ambitionen kommer fortsa tt vara att varj e år släppa ett fåta l fribyggartomter 
inom lämpligt utbyggnadsområde, beroende på vilka markanvisningsprojekt som är 
aktuella. På het marknad kan vi genom budgivning via mäklare få mer betalt fö r 
tomterna. På sval marknad undviker vi att lägga ner t id i onödan på årlig 
administrering i form av utskick om erbjudande etc. 

Yrkanden 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 
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Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska bes luta - då under förutsättning 
av kommunfullmäktiges bifall till beslutsförslaget - att under år 2018 för sista gången 
tilldela s.k. fribyggartomter enligt turordning i tomt- och villakön, att under år 2017 
lämna information till dem som är registrerade i Staffanstorps kommuns tomt- och 
vi llakö om att denna kö inte längre ska finnas efter tilldelning enligt 1:a att-satsen, 
samt att med fastighetsmäklare teckna avta l om deras förmed li ng till köpare av 
Staffanstorps kommuns s.k. fribyggartomter, vilket/vilka ska börja gä lla efter 
genomförd tilldelning enligt 1:a att-satsen, dels besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att Staffanstorps kommuns egen förm edling av tomter för bostadsbebygge lse 
genom kommunal tomt- och villakö ska upphöra sedan sista tilldelningen gjorts enligt 
kommunstyrelsens egna beslut i 1:a att-satsen ovan, samt att i kommunstyrelsens 
reglemente, då under rubriken "Övriga åligganden", göra tillägg av "ansvar för 
kommunens försäljning av tomter för bostadsbebygge lse". 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Nino Vidovic (M) i handläggningen i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-04-06 - nytt beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 76, 2017 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadsförva ltningen, Plan- och exploateringsenheten 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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§58 Yttrande över remiss angående Region Skånes indelning i 
valkretsar (2017-KS-153) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att stä ll a sig positiv till förändringen av indelning av va lkretsar i Region Skåne, så att 
dessa fö ljer indelningen som idag gä ller för Skåne läns fyra riksdagsvalkretsar. 

Ärendet i korthet 
Regionstyrelsen beslutade 201 7-03-16, § 60, att föres lå regionfullmäktige att besluta 
om en ändrad indelning av valkretsar i Region Skåne från och med va let 2018. 
Bakgrunden till att frågan har blivit aktuell är en ändring i vallagen den 1 januari 
2015. Den nya bestämmelsen innebär att det inte längre finns krav på att landsting ska 
va ra indelade i valkretsar. I stä llet är det så att landstingen utgör en enda valkrets, 
såvida inte fullmäktige beslutar om att dela in landstinget i två eller fler va lkretsa r. Ett 
sådant beslut ska då fattas senast den 31 oktober 201 7. Ändras va lkretsindelningen i 
förhållande till idag, så ska kommunerna i länet få tillfälle att yttra sig om detta innan 
beslut fattas. 

Regionstyrelsen har föres lagit regionfullmäktige att Region Skåne från och med va let 
till Skåne läns landsting 2018 ska vara indelat i fyra va lkretsa r. Det nu aktuell a 
förslaget innebär att de fy ra valkretsarna ko mmer att ha samma geografiska indelning 
som idag gäller för Skåne läns fyra riksdagsvalkretsar. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att ställ a 
sig positiv ti ll förändringen av indelning av va lkretsar i Region Skåne, så att dessa följ er 
indelningen som idag gä ller för Skåne läns fyra riksdagsvalkretsar. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att de nuva rande sex 
valkretsarna får va ra kvar och förespråkar snara re att man ändrar riksdagsvalkretsar i 
enlighet med nuvarande regionva lkretsar. Regionen ska vara kommunernas region och 
ju fler valkretsar ju större möjlighet är det att samtliga kommuner bl ir representerade i 
Regionen. Riksdagsvalkretsarna är en rest från en t id innan Skåne blev en region och 
ett län. Trots att det snart gå tt två decennier sedan Malmöhus och Kristianstad slogs 
samman, så lever denna gamla indelning kvar i ri ksdagsvalkretsarna. Gamla Malmöhus 
län är indelat i tre va lkretsar och gamla Kristianstad län utgör en. Detta avspeglar 
dåligt hur människor idag rör sig i sin vardag, hur kommunerna samarbetar och hur 
Region Skåne är organiserat. Socia ldemokrater vill därför att det sker en översyn av 
Skånes indelning i va lkretsar till riksdagsvalet i god tid innan al lmänna va l hålls 2022. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Urdragsbestyrkande 
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Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ord förandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej . 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enlighet ordfö randens 
yrkande enligt ovan. Se voteringsli sta § 58 . 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt ti ll fö rmån för eget 
yrkande. Se reserva tion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 17-03-30 
Remiss 
Bil aga 1 
Bil aga 2 
Beslutsförslag 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen, Region Skåne 
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Voteringslista 

Ärende: Yttrande över remiss angående Region Skånes indelning i valkretsar, 20 17-KS-153 

Vote1i ngsl ist( o r) 

Omröstning 

Ledamot 

Christian Sonesson(M ), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

La ila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Er ic Tabich(M ), ledamot 

Tin a Xhemajl i(M ), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson(C), ledamot 

Gisela Nilsson( L), ersättare 

Toni Nilsson(SD), ersä ttare 

Resultat 
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Reservation - Yttrande över remiss 
angående Region Skånes indelning i 
valkretsar (2017-KS-153) 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande nämligen att de 
nuvarande sex valkretsarna får vara kvar och förespråkar snarare att man ändrar 
riksdagsval kretsar i enlighet med nuvarande regionvalkretsar . 

Regionen ska vara kommunernas region och ju fler valkretsar ju större möjlighet är det att 
samtliga kommuner blir representerade i regionen. Det finns även praktiska fördelar att ha 
samma geografiska indelning i Skåne för region- och riksdagsvalet. 

Riksdagsvalkretsarna är en rest från en tid innan Skåne blev en region och ett län. Trots att 
det snart gått två decennier sedan Malmöhus och Kristianstad slogs samman, så lever 
denna gamla indelning kvar i riksdagsvalkretsarna. Gamla Malmöhus län är indelat i tre 
valkretsar och gamla Kristianstad län utgör en. Detta avspeglar dåligt hur människor idag 
rör sig i sin vardag, hur kommunerna samarbetar och hur Region Skåne är organiserat. 
Därför vill vi att det sker en översyn av Skånes indelning i valkretsar till riksdagsvalet i god 
tid innan allmänna val hålls 2022. 

För Socialdemokraterna 

4!~;:::o 
Pierre f 1!:,~ (SJ 
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§59 Yttrande till Kammarrätten i mål 3175-16 om laglighetsprövning 
(2015-KS-293) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Kammarrätten i Göteborg avge i ärendet föreliggande yttra nde daterat 2017-04-
03. 

Ärendet i korthet 
Kammarrätten i Göteborg har genom underrä ttelse den 15 mars 20 l 7 berett 
Sta ffanstorps kommun tillfälle att yttra sig i mål 3175-16 om laglighetsprövning. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att t ill 
Kammarrätten i Göteborg avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2017-04-03. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

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

Beslutsunderlag 
Tj änsteskri velse 201 7-04-10 
Yttrande 
Underrätte lse 

Beslut skickas till 
Kammarrätten i Göteborg 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbesty rkande 
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§60 Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål 13758-16 och 
13792-16 om laglighetsprövning (2016-KS-511) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2017-
04-03. 

Ärendet i korthet 
Förvaltningsrätten i Malmö har genom underrättelse den 17 mars 2017 berett 
Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig i mål 13758-16 och 13792-16 om 
laglighetsprövning. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att att till Förva ltningsrätten 
i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 201 7-04-03. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge yttrande i enlighet 
med bilaga l. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ll er yrkandena mot va randra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande, 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö lj ande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrka nde röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster besluta t i enlighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande. Se voteringslista § 60. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Torbjörn Lövendahl (S) i handläggningen i detta ärende. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserve rar sig skriftligt ti ll förmån fö r eget 
yrkande. Se reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån för Pierre Sj öströms (S) 
yrkande. 
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Voteringslista 

Ärende: Yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö i mål 13758-16 och 13792-16 om laglighetsprövning, 
2016-KS-511 

Voteringslist(or) 

Omröstning 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), o rd förande 

Pierre Sjöst röm (S), 2:e v ice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice o rd förande 

Lai la Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M ), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Tina Xhemaj li(M), ledamot 

Carina Di lton(S), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvon ne Nilsson((), ledamot 

Werner Unger(S), ersättare 

Gisela Nilsson(L), ersättare 

To ni Nilsson(SD), ersättare 

Resultat 

Ja Nej Avstå r 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 0 
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Bilaga 1 

Yttrande i mål 13758-16 och 13792-16 om 
laglighetsprövning 

Sedan Förvaltningsrätten i Malmö, genom underrättelse den 17 mars 2017, har berett 
Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig över det som har anförts i aktbilaga 7 vad gäller 
mål 13792-16, och i aktbilaga 13 vad gäller mål 13758-16, ska framföras följande. 

Ärendet förtjänar en bakgrund och här rekapitulera händelserna. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-2 1, § 174, är ofullständigt. Av 
kommunallagen 5 kap § 59 framgår det att protokollet ska för varje ärende bland annat 
redovisa, 

1. Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 

2. I vilken ordning ordföranden har lagt fram förs lag t ill beslut, 

3. Genomförda omröstningar och hur de har utfallit samt 

4. Vilka beslut som har fattats. 

Denna lagreglering har inte uppfyllts. 

Det saknas uppgift om de yrkanden som framställts gällande motiveringen för 
återremissen. Kommunstyrelsens ordförande som majoritetsföreträdare tilläts yrka 
gällande motiveringen, vilket står i strid mot kommunallagen och dess förarbeten. I 
kommunallagen 5 kap.§ 36 anges att motiveringen till ett beslut om återremiss ska 
bestämmas av de ledamöter som begärt återremissen. Det står vidare i kommunallagen att 
vid flera motiveringar, och då av de minoriteter som har rätt att yrka gällande 
motiveringen, få r kommunfullmäktiges ordförande pröva vilken motivering som biträds av 
minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Någon sådan egentlig prövning har inte 
skett enligt videoupptagningen och protokollet är blankt på denna punkt. 

Av kommunallagen 5 kap§ 41 framgår att: "När överläggningen har avsluta ts, lägge r 
ordföranden fram förslag till bes lu t. Förslagen skall utformas så, att de kan besvaras med ja 
eller nej. Ordföranden redovisar därefter sin uppfattning om vad som ha r beslutats och 
befäster beslutet med klubbslag, om inte omröstning begärs." 

Kommunfullmäktiges ordförande följde inte denna lagreglering och lade aldrig fram 
något förslag till beslut gällande motiveringen och redovisade vidare ej heller sin 
uppfattning om vad som beslutats. 

Kommunfullmäktiges ordförande skulle ha vägrat att ställa motiveringen från 
kommunstyrelsens ordförande under proposition. 

Webbutsändningen finns repri serad på http://staffanstorp.webbtv-kf.se/?20161121#: 
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23.18 minuter in i sändningen, konstaterar ordföranden att ärendet enl igt minoritetsregeln 
i kommunallagen återremitteras, men gör innan klubbslaget ett uppehåll, och frågar efter 
motivering: 

23.41minuter in i sändningen, yrkar ledamoten Pierre Sjöström (S) för minoriteten att 
ärendet ska beredas i Barn- och utbildningsnämnden och att nämnden ska titta på det här 
med 25 timmar istället för nuvarande 15 timmar. 

24.08 minuter in i sändningen, yrkar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson 
(M) för majoriteten, som inte äger yrka, på att återremissen til l Barn- och 
utbildningsnämnden ska innebära att Barn- och utbildningsnämnden ska bereda 
taxeförändringen. 

Ordföranden säger direkt därefter; Vi har hört detta förslag, någon däremot, sedan 
beslut/klubbslag. 

Med detta som bevis kan konstateras att protokollet inte återger vad som 
förekommit på sammanträdet, och som tydligt framgår av webbsändningen, har 
beslutet därmed inte tillkommit i laga ordning och beslutet strider mot 
kommunallagen. 

I ko mmunallagen anges i 5 kap.§ 63 att fu llmäktige skall i en arbetsordning meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggn ingen av 
ärendena. Arbetsordningen ska a ll tid innehålla föres kri fter om bland annat förfarandet vid 
omröstni ngar. Kommunfullmäktige har genom Kf § 101/08 an tagit en arbe tsordn ing fö r 
kommunfullmäktige och meddelat dels tillägg enligt Kf § 103/ 14, dels enl igt Kf § 98/15. 

Under rubriken Yrkanden på sidan 7 framgår fö lj ande : "När kommunfullmäktige har 
förk larat överläggningen i ett ärende avs lutad, går ordföranden igenom de yrka nden som 
har framstä llts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rä tt. 
Ordföranden befäster genomgå ngen med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 
ändras ell er åte rtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt." 

Endas t mot bakgrund av vad som anges i kommunfullmäktiges arbetsordn ing, så har 
bes lutet 201 6-11-2 1, § 174 inte tillkommit i laga ordning, då detta förfarande ej föl jts. 

Eftersom protokollet från kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21, § 174, är fe laktigt 
återgivet som det var, i sin helhet, så har inte barn- och utbildningsnämnden prövat vad 
återremissen omfattade, dvs 25 timmar istället för nuvarande 15 timmar." 

Det framgår av protokollet att nämnden 2016-11-30, § 122, inte på något sätt har full följt 
det verkliga och totala återremissuppdraget och ej heller återgett detsamma. 

Beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap.§ 26 har därmed i praktiken inte uppfyllts. 
Ärendet är således ej berett i barn- och utbildningsnämnden på det sä tt som 
kommunfullmäktige egentligen har beslutat. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas bifall till överklagandet då beredningen av 
ärendet har både varit bristfällig och kan absolut inte anses uppfylla 
beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap §26. 

Motiveringen av återremisen i ärendet har inte beaktats av den beredande nämnden 
och styrelsen vilket innebär att kommunens beslut gällande taxan ska upphävas. 
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Reservation -
Yttrande i mål 13758-16 och 13792-
16 om laglighetsprövning 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande nämligen att avge ett 
yttrande i enlighet med följande: 

Sedan Förvaltningsrätten i Malmö, genom underrättelse den 17 mars 2017, har berett 
Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig över det som har anförts i aktbilaga 7 vad gäller mål 
13792-16, och i aktbilaga 13 vad gäller mål 13758-16, ska framföras fö ljande. 

Ärendet förtjänar en bakgrund och här rekapitulera händelserna. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-21, § 174, är ofullständigt. Av kommunallage n 5 
kap§ 59 framgår det att protokollet ska för varje ärende bland an nat redovisa, 

1. Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits till baka, 

2. I vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut, 

3. Genomförda omröstningar och hur de har utfallit samt 

4. Vilka beslut som har fattats. 

Denna lagreglering har inte uppfyllts. 

Det saknas uppgift om de yrkanden som framställts gällande motiveringen för återremis
sen. Kommunstyrelsens ordfö ra nde som majoritetsföreträ da re ti lläts yrka gälland e mot ivering

en, vi lket står i strid mot kommunallagen och dess föra rbeten. I kommunallagen 5 ka p.§ 36 

anges att motiveringen ti ll ett bes lut om åte rremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt 

återremissen . Det står vidare i kommunallagen att vid fl era motiver ingar, och då av de minorite

ter som har rätt att yrka gällande motiveringen, får kommunfullmäktiges ordförande pröva vil

ken motivering som biträds av minst e n tredjedel av de nä rvarande ledamöterna . Någo n sådan 

egentlig prövning har inte skett enligt videoupptagningen och protokollet är blankt på denna 

punkt. 

Av kom munallagen 5 kap § 41 framgår att: "När överläggninge n har avslutats, lägger ordföran

den fram förs lag ti ll bes lut. Förslage n skall utfor mas så, att de kan besvaras med ja el ler nej. Ord

förande n redovisar därefter s in uppfattn ing om vad som har beslu tats och befäster beslutet med 

klubbs lag, om inte omröstning begärs." 

Kommunfullmäktiges ordförande följde inte denna lagreglering och lade aldrig fram nå
got förslag till beslut gällande motiveringen och redovisade vidare e j he ller s in uppfatt
ning om vad som beslutats. 

Kommunfullmäktiges ordförande skulle ha vägrat att ställa motiveringen från kommun
styrelsens ordförande under proposition. 

Webbutsänd ningen finns repriserad på http://sta ffa ns torp.webbtv-kf.se/?20161121# : 



23.18 minuter in i sändningen, konstaterar ordföranden att ärendet enligt minoritetsregeln i 
kommunallagen återremitteras, men gör innan klubbslaget ett uppehåll, och frågar efter moti
vering: 

23.4 lminuter in i sändningen, yrkar ledamoten Pierre Sjöström (S) för minoriteten att ärendet 
ska beredas i Barn- och utbildningsnäm nden och att nämnden ska titta på det här med 25 tim
mar istället för nuvarande 15 timmar. 

24.08 minuter in i sändningen, yrkar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) för 
majoriteten, som inte äger yrka, på att återremissen ti ll Barn - och utbildningsnämnden ska in
nebära att Barn- och utbildningsnämnden ska bereda taxeförändringen. 

Ordföranden säger direkt därefter; Vi har hört detta förslag, någon däremot, sedan be
slu t/klubbslag. 

Med detta som bevis kan konstateras att protokollet inte återger vad som förekommit på 
sammanträdet, och som tydligt framgår av webbsändningen, har beslutet därmed inte 
tillkommit i laga ordning och beslutet strider mot kommunallagen. 

l kommunallagen anges i 5 kap. § 63 att fullmäktige skall i en a rbetsordn ing medd ela de ytterli
gare föreskrifter som behövs för fu llmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena. 
Arbetsordn ingen ska alltid innehålla föreskrifter om bland annat fö rfarandet vid omröstn ingar. 
Kommunful lmäktige har genom Kf§ 101/ 08 antagit en arbetsordning för kommunfu llmäktige 
och meddelat dels ti llägg enligt Kf § 103/ 14, dels enligt Kf § 98/15. 

Under rubriken Yrkanden på sidan 7 framgår följande: "När kommunfull mäktige har fö rkl arat 
överläggningen i ett ärende avs lu tad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställ ts 
under överläggningen och kontroll erar att de har uppfa tta ts rätt. Ordföranden befäster genom
gången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller åte rtas, om inte full mäk
tige beslutar medge det enhälligt." 

Endast mot bakgrund av vad som anges i kommunfu llmäktiges arbetsordni ng, så har beslutet 
2016-11 -2 1, § 174 inte ti llkommi t i laga ordning, då detta förfarande ej fö lj ts. 

Eftersom protokollet från kommu nfullmäktiges beslut 2016-11-21, § 174, ä r felaktigt återgivet 
som det var, i sin helhet, så har inte barn- och utbildningsnämnden prövat vad återremissen 
omfattade, dvs 25 timmar istället för nuvarande 15 timmar." 

Det framgår av protokollet att nämnden 2016-11-30, § 122, inte på något sätt har fu llföljt det 
verkliga och totala återremissuppdraget och ej heller återgett detsamma. 

Beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap.§ 26 har därmed i praktiken inte uppfyllts. 
Ärendet är således ej berett i barn- och utbildnings nämnden på det sätt som kommunfu llmäk
tige egentligen har beslutat. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas bifall till överklagandet då beredningen av ären
det har både varit bristfällig och kan absolut inte anses uppfylla beredningstvånget enligt 
kommunallagen 5 kap §26. 

Motiveringen av återremisen i ärendet har inte beaktats av den beredande nämnden och 
styrelsen vilket innebär att kommunens beslut gällande taxan ska upphävas. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-04-10 
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§61 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om riktlinjer för att 
motverka jäv och andra intressekonflikter (2016-KS-556) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att i av kommunfullmäktige, den 10 mars 2014, § 43, antaget direktiv för att 
förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern, då med upphävande av det 
som anges under punkt 3.2, där istället införa det som framgår av bilaga 1, samt att 
därmed anse motionen bifa llen. 

Ärendet i korthet 
I av Torbjörn Lövendahl (S) väckt motion, då av kommunfullmäktige den 17 oktober 
20 16, § 167, överlämnad till kommunstyrelsen fö r beredning, yrkas att 
komunfullmäktige ska besluta att uppdra t ill kommunstyrelsen att, då för redovisning 
ti ll , och antagande av ko mmunfullmäktige, redovisa förslag till riktl injer för att 
motverka jäv och andra intressekonflikter omfattande förtroendevalda och anställda. 

I 6 kap 24-27 §§ kommunallagen finns bestämmelser om jäv i ärenden i nämnder, och 
iko mmunala bolag, och regleras där i vilka olika fa ll förtroendeva lda och anstä llda inte 
får delta i handläggningen av ärenden, och inte heller har rätt att närvara 
vid ärendehandläggning. I 5 kap 20 § kommunallagen finns regler om jäv i 
kommunfullmäktige. 

T ill motverkande av att jäv ska förekomma vid ärendehantering i Staffanstorps 
kommun, har kommunfu llmäktige i Direktiv för att förebygga oegentligheter i 
Staffanstorps kommunkoncern, antagit följande riktlinjer: 3 .2 Jäv " Reglerna om jäv 
fö ljer av lag. De talar om när en person ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att 
opartiskheten kan ifrågasättas. Om man är jävig får man inte delta i handläggningen av 
ärendet. Om någon som är jäv ig deltar i handläggningen kan beslutet överklagas på 
grund av jävet. Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv. Det kan ibland 
förekomma situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fa ll bör man 
iaktta försiktighet och som förtroendevald ell er anställd avstå från att de lta i 
hanteringen av ärendet." Det kan här vidare nämnas att information om gä ll ande 
jävsbestämmelser lämnas i den utbildning som regelmässigt hålls fö r al la 
förtroendeva lda i början av varj e mandatperiod, samt att alla förtroendevalda och 
anställda av kommunjuristen kan få personlig rådgivn ing och bedömningar om jäv kan 
antas föreligga i visst ärende. 

Som redovisas i motionen har SKL i skriften "Om mutor och jäv" utarbetat ett 
underl ag för riktlinjer vad gäller jävsituationer, se bilaga 1. Ett anta l kommuner har 
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antagit detta där angivna som sina egna riktlinjer. Då det inte kan uteslutas att ett 
kommunfullmäktiges antagande av SKL:s förslag till riktlinjer kan medföra att 
förekomst av jäv vid ärendehandläggning i Staffanstorps kommun fö rebyggs, bedöms 
anledn ing fö rekomma att införa dessa i gä llande direktiv för att förebygga 
oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M ) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) , att 
kommunstyrelsen ska besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att i av 
kommunfullmäktige, den 10 mars 2014, § 43, antaget direktiv fö r att fö rebygga 
oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern , då med upphävande av det som anges 
under punkt 3.2, där istället infö ra det som framgår av bilaga 1, samt att dä rmed anse 
motionen bifallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finn er att 
kommunfullmäktige har bes! utat i enlighet med detta . 

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 77, 2017 
Bilaga l 

Ordförandes sign J Justerandes sign J Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun Bilaga 1 

CJ 

Jäv och andra intressekonflikter 

Lagreglerna om jäv för anställda och förtroendevalda i kommuner, landsting 
och regioner finns i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en 
anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att 
hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasä ttas. 

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något 
sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ett 
ärende, utan gäller även den som bereder ett ärende. 

När är man jävig? 

Klara fall av jäv är 
• om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets 
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för d ig eller en 
närstående. 
Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som 
skulle kunna rubba förtroendet fö r din opartiskhet, till exempel om du är 
• vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet, 
• ekonomiskt beroende av en part eller intressent, 
• engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att 
det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. 

I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är en tydiga 
eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som 
helt enkelt inte "känns bra" och som därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av 
olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan dig som 
tj änsteman eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständ igheterna 
vara av den karaktären a tt myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas 
även om det inte är fråga om jäv i lagens mening. 

I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan 
vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet "för säkerhets skull". 

Verkan av jäv 

Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget. 
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Det innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud 
taget. Den som är jävig får inte heller närvara vid det nänmdsammanträde när 
ärendet behandlas och/eller beslutas. 

Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska 
du självmant meddela detta, normalt till din chef. Är du tveksam om jäv 
föreligger bör du ta upp frågan till diskussion. 

Om du skulle delta i ett ärendes handläggning fast du är jävig kan du orsaka 
försening av det eftersom ett beslut i ärendet kan överklagas på grund av jävet. 

Ansvaret för att lagarna följs 

Det ingår i kommunens, landstingets eller regionens ansvar för sin verksamhet 
att informera sina anställda och förtroendevalda om de lagar som gäller och hur 
de ska tillämpas inom den egna myndigheten. I frågor som rör mutor och jäv 
har många organisationer kompletterat lagstifh1ingen med särskilda riktlinjer 
för sin egen verksamhet. Det är angeläget att man skapar förutsä tmingar för 
återkommande arbetsplatsdiskussioner om hur regler och riktlinjer ska 
tillämpas. 

Det är ditt ansvar att sä tta dig in i och följa de lagar och riktlinjer som gäller. 

Det innebär bland arm at att i diskussion med dina chefer och kollegor aktivt 
medverka till att tillämpningen av regler och riktlinjer på din arbetsplats 
uppfyller högt ställda etiska krav. 
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§62 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om Hjärups utbud av 
service (2012-KS-51) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i ärendet redovisade anse motionens tredje att-sats bi fa llen samt motionens 
första, andra och fjärde att-satser besvarade. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har i motion yrkat att kommunfullmäktige ger kom munstyrelsen i 
uppdrag 1) att snarast återkomma med en plan i syfte att säkerstä lla tätortens behov av 
samhällsservice 2) att bygga en ny försko la (kommunalt driven enl igt fö räldrarnas 
önskemål) 3) att projektera en ny skola (F-6) med målsättningen att bygga bort 
samtliga baracker omkring nuvarande Hjärups skola och samtid igt skapa utrymme fö r 
de ökade kullar av barn och elever som väntas tack vare utbyggnaden 4) att man 
undersöker möj lighet att använda några av paviljonger som idag står på Hjärups skola 
till en ny fritidsgård, gärna i anslutning till Hj ärupslundsskolan. 

Svar på motionen redovisas nedan: 
1) I byggnationen i Hjärups centrum finns lokaler och verksamhet fö r vå rdcentral och i 
detaljplan för Västerstad redovisas lokaler fö r olika typer av samhäll sservice. Även 
mark sydväst om korsn ingen Lundavägen och Väståkravägen planeras som 
ve rksamhetsmark för service. 
2) Planering av byggnation av försko lor pågår både avseende utökn ing av Ängslyckan 
och i anslutning till Uppåkraskolan. 
3) Sedan motionen lämnades in har Uppåkraskolan byggts. 
4) I Uppåkraskolan finns nya lokaler för fritidsgårdsverksamhet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsen ska bes luta föres lå kommunfullmäktige besluta att med det i 
ärendet redovisade anse motionens tredje att-sats bifallen samt motionens fö rsta, andra 
och fj ärde att-satser besvarade. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag ti ll beslut och finner att 
kommunstyrelsen har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2017 
Motion 
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§63 Svar på medborgarförslag gällande en plan för hur förskola, 
skola och omsorg ska växa i enlighet med tillväxtplanen (2016-KS-
454) 

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

Ärendet i korthet 
Ett medborgarförslag har inlämnats av Katarina Blom. Medborgarfö rslaget avser 
förslag på att kommunen snarast ska genomföra en konkret plan fö r hur försko la, 
skola och omsorg ska växa i enlighet med den tillväxtplan som beslutats av 
kommunfullmäktige 2006, med årlig rev idering av kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 201 6, § 157, a tt öve rl ämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och bes I ut. 

Kommunfullmäktige har den 6 mars 2017, § 5, i ett nytt ekonomistyrd irekti v, bland 
annat beslutat att uppdra åt ba rn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur
och fritidsnämnden att upprätta långsiktiga planer fö r lokalförsör jning. Dessa ska då 
grunda sig på prognoser fö r till växt och befolkningsökning. Planerna kommer att vä l 
svara på frågeställningen i medborgarfö rslaget. 

Det antecknas till protokollet att medborgarförslagsställaren bjudits in ti ll 
sammanträdet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att med 
det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 81, 2017 
Medborgarfö rslag 

Beslut skickas till 
Medborgarfö rslagsställaren Katarina Blom 
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§64 Redovisning av meddelanden (2017-KS-30) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-04-10 

a) Bes lut från Länsstyrelsen i Uppsala län gällande till stånd till kameraövervakning, 
AMKVO AB. Dnr 201 6-KS-643 
b) Beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län gä llande tillstånd till kameraöverva kning, 
GrimmDrone AB. Dnr 201 6-KS-641 
c) Bes lut från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande till stånd till kameraövervakning, 
Positionsbolaget AB. Dnr 201 6-KS-647 
cl ) Beslut från Länsstyrelsen i Krono bergs län gä llande tillstånd till kameraövervakning, 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Dnr 201 7-KS-27 
e) Beslut från Länsstyrelsen Stockholm gällande tillstånd ti ll kameraövervakning, 
Missing People Sweden. Dnr 201 7-KS-69 
f) Beslu t från Länsstyrelsen Västerbotten gä llande tillstånd till kameraövervakning, 
Sveaskog Förvaltning AB. Dnr 201 7-KS-73 
g) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gä llande tillstånd till kameraövervakn ing, Lunds 
uni versitet. 
h) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om till stånd till ingrepp i fo rnlämning inom 
fastigheten Stora Mölleberga 19:1, fornl ämning Mölleberga 11:1, Sta ffanstorps 
kommun, Skåne län. 
i) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande fö reläggande enligt mi ljöbalken och samråd 
enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markka bel på fastigheterna Vall by 20:1 m. 
fl. , Staffanstorps kommun. 
j) Undertecknad borgensförbindelse fö r lån i Handelsbanken om 121 mnkr åt 
Sydvatten AB. Dnr 201 6-KS-335 
k) Undertecknat borgensåtagande fö r kredi t i Nordea om 345 mnkr åt Sydvatten AB. 
Dnr 201 6-KS-335 
1) Beslut från Ka mmarrätten i Göteborg om meddelat prövningst il lstånd avseende 
Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål nr 6302-15 gällande laglighetsprövning. Dnr 
2015-KS-293 
m) Skrivesle till Energimarknadsinspek tionen med begäran om omprövning av 
nätkoncessionen fö r E.ON Elnät Sverige AB:s 130 kV kraftledn ing mellan Sege och 
Mörarp i Skåne län. Dnr 201 6-KS-165 
n) Skri velse till Energimarknadsinspektionen angående E.ON Elnät Sverige AB:s 
ansökan om nytt tillstånd (omprövning av nätkoncession fö r linje) för en styck 130 kV 
kraftledning mellan Sege och Hörby i Skåne län. Dnr 2016-KS-343 
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o) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande upphävande av skyddsområde och 
skyddsbestämmelser för Lunds kommuns grundvattentäkter i Kä ll by faststä ll t av 
Länsstyrelsen 1975 och Revinge, faststä llt av Länsstyrelsen 1977. Dnr 2017-KS-14 

Beslutsunderlag 
Sammanställning a-o 
Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-10 

Beslut skickas till 
Kansli 
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§65 Redovisning av delegationsbeslut (2017-KS-31) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ordförandens delegationsbeslut: 

201 7-04-10 

a ) Delegationsbes lut enligt punkt 1.5 i delegationsordningen gä llande 
rättegångsfullmakt att företräda Staffanstorps kommun i mål angående fo rdran och 
obestånd. Dnr 2017-KS-176 

Kommunjuristens delegationsbes lut: 
a) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen Gävleborg gällande SCIOR Geomanagement AB:s ansökan om tillstånd 
till kameraövervakning. Dnr 2017-KS-130 
b) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande t ill 
Länsstyrelsen Stockholm gällande Svensk Markentreprenad AB:s ansökan om tillstånd 
till kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-128 
c) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande t ill 
Länsstyrel sen Västernorrland gä llande Teracom AB:s ansökan om till stånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-167 
d) Delegationsbes lut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen Östergötland gällande Spotscale AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-157 
e) Delegationsbes lut enligt punkt 4.1 i delegationsorclningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen Kronoberg gällande Skymap Innovations AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-158 

Beslutsunderlag 
Delegationsbes lut till kommunstyrelsens sammanträde 201 7-04-10 

Beslut skickas till 
Kansli 
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§66 Överklagande av Kammarrättens dom avseende 
Konkurrensverkets tillsynsbeslut av Sysav (2017-KS-194) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, då tillsammans med flera av SYSA Vs ägarkommuner, överklaga dom från 
kammarrätten i mål SYSAV mot Konkurrensverket (mål nr 41 67-16). 

Ärendet i korthet 
SYSA V står för Sydskånes avfa llsaktiebolag. Till bolaget hör två helägda dotterbolag: 
SYSA V Utveckling AB, som arbetar med forskn ing och utveckling samt SYSA V 
Industri AB. SYSA V Industri AB hanterar industri - och verksamhetsavfall, samt 
hushåll savfall från andra än ägarkommunerna. Moderbolaget SYSAV hanterar 
hushåll savfall från ägarkommunerna. Konkurrensverket fattade den 24 juni 2015 ett 
till synsbeslut mot SYSA Vs äga rkommuner. Ti llsynsbeslutet innebär att 
ägarkommunerna inte få r köpa avfall shanteringstjänster från SYSA V utan fö regående 
upphandling. Ägarkommunerna överklagade till synsbeslutet först till 
Förvaltningsrätten, i vilket mål kommunerna förlorade, och sedan ti ll Kammarrätten 
vilka nu också avslagit kommunernas överklagan. Då frågan både är principiell och får 
stora konsekvenser för ägarkommunerna om kammarättens dom kvarstår föreslås att 
ett överklagande ska ske till Högsta fö rva ltningsdomstolen. 

Bakgrunden ti ll målet är komplex men kan förenklat beskri vas enligt följande . 
Ägarkommunerna har genom sitt ägande ansett sig berättigade till att använda SYSA Vs 
tjänster för avfa llshantering utan upphandling. Då med hänvisning till de tolkningar 
som finns i EU-rätt kring offentlig upphandling avseende det så kall ade 
verksamhetskriteriet i in-house undantaget (Tekal). Detta undantag gör att, om den 
ve rksamhet som bedrivs i ett bolag endast är avsedd för dess ägare, behöver ingen 
upphandling ske. Konkurrensverket anser inte att ve rksamhetskrite ri et är uppfyllt utan 
hävdar att SYSA V och SYSA V industri inte bedriver huvuddelen av sin verksamhet 
tillsammans med ägarkommunerna. Det nya direkti vet anger att om minst 80% av den 
kontrollerades verksamhet bedrivs för- eller till sammans med ägarna så är 
verksamhetskriteriet uppfyllt. Skillnaden mellan kommunernas och konkurrensverkets 
tolkning är huruvida bedömning av verksamhetskriter iet ska göras på koncernn ivå 
(v ilket konkurrensverket hävda r) ell er per bolag. Ti ll detta hävdar konkurrensverket att 
den energiprod uktion som är resultatet av hanteringen av kommunernas avfa ll pga att 
det sä ljs på en öppen marknad inte kan räknas som uppdrag från kommunerna. Skulle 
konkurrensverkets tolkning råda uppfylls inte kravet på att huvuddelen utförs 
tillsammans med kommunerna. Det finns ingenting i praxis eller i direktivet som anger 
att det ska ske på koncernnivå. Frågan är dock inte prövad och i propositionen till den 
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nu gällande LOU-lagstiftningen uttalas också att verksamhetskriteriet inte ska prövas 
på koncernnivå. 

Ägarna menar också att energiproduktionen ska anses utföras på uppdrag av- och 
till sammans med ägarna. Att avfallet producerar energi är en fö ljd av att äga rnas avfall 
behandlas istället för att läggas på deponi. Att deponera avfall strider mot 
avfall shierarkin och avfall sdirektivet och kan därmed inte ses som ett alternati v. 
Ägarna har också hävdat att Konkurrensverket inte har behörighet att fatta det 
aktuella beslutet mot bakgrund av bland annat att Konkurrensverkets roll som 
till synsmyndighet har ändrats och renodlats de senaste åren. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att, då 
till sammans med fl era av SYSA Vs ägarkommuner, överklaga do m från kammarrätten i 
mål SYSAV mot Konkurrensverket (mål nr 41 67-16). 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-04-09 

Beslut skickas till 
Advokatfirman Lindahl KB 

Ordförandes sign I j usterandes sign 

{'~ ~ 
I Utdragsbestyrkande 

Page 59 of 59 




