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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justera t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Samman trädesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sä tts upp: 
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Klockan 18.00- 18.45 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 4(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§150 Förändring av dagordning 
2014-KS-500 

Kommunstyrelsen beslutar 

5(50) 

DATUM: 2014-12-01 

att ärende gällande förslag till ändring av bestämmelser om ersättning till 
för troendevalda läggs till sist på dagordningen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41) 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 6(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§151 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 

2014-01-01 - 2014-10-31 
2014-KS-500 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreliggande ekonomisk uppföljning för perioden 2014-01-
01-2014-10-31 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Ingalill Hellberg förelägger en ekonomisk 
uppföljning för perioden 2014-01-01-2014-10-31 som uppvisar att 
kommunstyrelsens verksamheter har en prognos om ett överskott på 4,8 
miljoner kronor. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna föreliggande ekonomisk uppföljning för perioden 
2014-01-01 -2014-10-31 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 186, 2014 
Kommundirektörens ~änsteskrive l se 2014-11-17 
Månadsu ppfölj n in g 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 7(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-1 2-01 

§152 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun för 

perioden 2014-01-01-2014-10-31 
2014-KS-508 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppfölj ning fö r tidsperioden 
2014-01-01-2014-10-31 för Staffanstorps kommun, samt att för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Ceci lia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2014-01-01-2014-10-31 för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för 
tidsperioden 2014-01-01-2014-10-31 för Staffanstorps kommun, samt att 
för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ord föranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsu tskottets beslut § 187, 2014 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Månadsuppföljning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 8(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§153 Internbudget för kommunstyrelsen och politisk verksamhet 

för år 2015 
2014-KS-432 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta internbudget för år 2015 för kommunstyrelsen och politisk 
verksamhet enligt föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fastställande av internbudget för år 2015 för 

kommunstyrelsen och politisk verksamhet. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta att anta 
inte rnbudget för år 2015 för kommunstyrelsen och politisk verksamhet 
enligt förel iggande förslag. 

Pie rre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta a tt med 

följande beviljande av kommunbidrag för kommunstyre lsens 
verksamheter fastställa driftbudgeten för år 2015 enligt följande: 

Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsen 
Totalt: 

3.060 tkr 
118.790 tkr 
121.850 tkr 

att inriktning för socia ldemokraternas budget ska vara följande: 

Kom m uns ty relsen/övergri p ande, 
att kommunfullmäktiges beslut om privatisering omedelbart upphävs och 

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

att nämndernas budgetförslag ska komple tteras med uppföljningsbara 
mål och konsekvensbedömningar 

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

att införa jämställdhe tsintegrering som e tt led i strategin för att 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KOMMU N 

Ordförandens s ignatur 

{) 

Kommunstyrelsen 9(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

kvalitetssäkra kommunens service ti ll medborgarna, 

att fortsä ttningsvis ska en särski ld centralt budget- respektive 
bokslutsberedning tillsättas omfattande kommunstyrelsens arbetsu tskott 
samt en representant från varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår 
i kommunstyrelsens arbetsutsko tt, 

a tt kommunala initiativ ska tas fö r a tt bygga dels fler hyresrätter, dels fler 
trygghetsboende i kommunen. 

Beslutsgång 

O rdföranden s tä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifalle r Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej . 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 4 nej
röster beslutat i enlighet med Nino V idovie (M) yrkande. 
O d' . l d " t T " t .. d "tt J N . A f r mane e amo er Jans rgoran e ersa are a eJ vs ar 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N i no V idovie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

{' ) ' 

Kommunstyrelsen 1 0(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 153 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se 
bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 188, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Budget 2015 för kommunstyrelsen 
Budget 2015 för politisk verksamhet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1/ 



Reservation Budget Kommunstyrelsen 2015 

Vi reserverar oss till förmån för följande yrkanden: 

Att föreslå kommunstyrelsen att med följande beviljande av 
kommunbidrag för kommunstyrelsens verksamheter fastställa driftbudgeten 
för år 2015 enligt nedan: 

NAMN D Kommunbidrag tkr 
Politisk verksamhet 3.060 
Kommunstyrelsen 118.790 
Totalt 121 .850 

Inriktning för Socialdemokraternas budget: 

Kommunstyrelsen/övergripande 
• att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart upphävs 

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

• att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara 
miljömål 

• att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med 
barnkonsekvensbedömningar 

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

• att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att 
kvalitetssäkra kommunens service till medborgarna 

• att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. boksluts
beredning tillsättas omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
en representant från varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Staffanstorp den 1 december 2014 
För Socialdemokraterna 

~;t:: 
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Kommunstyrelsen 11 (50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§154 Intern kontrollplan för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde för år 2015 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa intern kontrollplan för år 2015 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde enlig t föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fasts tällande av intern kontrollplan för år 2015 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Enligt det av kommunfullmäk tige fastställda reglemente för intern 
kontroll ska varje nämnd årligen i samband med att årsbudgeten fastställs 
anta en särskild plan, utöver den kommungemensamma, för 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen inom det egna 
verksamhetsområdet. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska besluta att fas tställa intern 
kontrollplan för år 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområde enlig t 
föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 189, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 12(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-12-01 

§155 Kommunövergripande intern kontrollplan för år 201 5 
2014-KS-444 

Kommunstyrelsen beslutar 

att faststä lla övergripande intern kon trollplan för år 2015 för Staffans torps 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att fastställa övergripande 
intern kontrollplan för år 2015 för Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 190, 2014 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-15 
Övergripande intern kontrollplan 2015 för Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J 41 
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Kommunstyrelsen 13(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§156 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden för år 2015 
2014-KS-510 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna beslutsa ttestanter för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för år 2015 i enlighet med u pprättat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Enlig t Staffanstorps kommuns ekonomistyrprinciper ska nämnderna 
årligen u tse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Närmst överordnad 
chef utser vid behov ny beslutsa ttestant/ersä ttare under löpande kalenderår. 

Det noteras att den korrekta lydelsen i "Företeckningen delegerat 
budgetansvar kommunstyrelsen" , koltunn 2 från höger ska vara 
" Ersättare Beslutsattest", då detta på grund av skrivfel/förbiseende fallit 
bort. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar med, instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska besluta a tt godkänna 
beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde fö r år 2015 i 
enlighet med upprätta t förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut§ 191, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-18 
Beslutsa ttestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 14(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§157 Ändring av taxa inom barnomsorgen 2015 
2014-KS-252 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunfullmäktige redovisa konsekvensbeskrivning enlig t 
tj änsteskrivelse daterad 2014-09-24. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014, § 
100 att återremittera ärende om ändring av taxa inom barnomsorgen 2015 
till kommunstyre lsen för en konsekvensbeskrivning av förs laget ur ett 
barn- och familjepolitiskt perspektiv men också ur ett 
verksamhetsperspektiv och inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv för att 
belysa effekterna av höjningen av omsorgstiden 15 timmar till 25. 

Utvecklingschefen Bo Certsson har i tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24 
redovisat konsekvensbeskrivningen enligt kommunfullmäktiges lämnade 
direktiv. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
beslu ta att ti ll kommunfullmäktige redovisa konsekvensbeskrivning 
enligt tjänsteskrivelse daterad 2014-09-24. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut§ 192, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-09-24 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 37, 2014 ink! skrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut § 100, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 15(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§158 Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen och 

övriga nämnder åren 2015-2018 
2014-KS-499 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att för mandatperioden 2015-2018 fasts tä lla tjänstgöringsordning för 
ersä ttare i kommunstyrelsen och övriga nämnder enligt den ordning som 
framgår av bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

I anslutning till att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen och övriga nämnder för mandatperioden 2015-2018 ska 
kommunfullmäktige också, om inte ersättarna väljs proportionellt, 
fasts tälla den tjänstgöringsordning i vilken ersättare ska träda in för 
tjänstgöring för frånvarande ledamöter. De respektive partierna har 
inkommit med uppgifter om den tj änstgöring som önskas att 
kommunfullmäktige ska fasts tälla. 

Tjänstgöringsordningen för respektive parti framgår av bilaga l. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att för mandatperioden 2015-
2018 fas tställa den tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen 
och övriga nämnder enligt den ordning som framgår av bilaga l. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsu tskottets beslut§ 194, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-11-18 
Tjänstgöringsordning, bilaga l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Tjänstgöringsordning för ersättare 201 5-2018 Bilaga 1 

Ersättare skall inträda för tjänstgöring för vid sammanträde med nämnd eller 
styrelse i Staffanstorps kommun inte närvarande ledamöter i följande ordning: 

I förs ta hand inträder för tjänstgöring sådan ersättare som företräder samma 
parti som den inte närvarande ledamoten, varvid ersättare inträder i samma 
ordning som de anges i va lprotokolle t 

Om för tjänstgöring för frånvarande ledamot ej finns ersättare som företräder 
samma parti skall ersättare inträda i följande angivna ordning för de respektive 
partierna: 

Frånvarande ersätts i följande 

ledamot för ordning 
1 2 3 4 s 6 7 

Moderata (FP) (C) (KO) 

Samlings partie t (M) 

Centerpartiet (C) (M) (FP) (KO) 

Folkpartiet Liberalerna (M) (C) (KO) (S) (MP) (SPI) (V) 

(FP) 

Kristdemokratern a (M) (FP) (C) 

(KO) 

Arbetarpartie t (SPI) (V) 
Socialdemokraterna (S) 

Miljöpartiet d e gröna (S) (SPI) (V) 

(MP) 

SPI - Välfärden (SPI) 

Vänsterpartie t (V) 

Sverigedemokraterna (SPI) (M) (C) (KO) (FP) (S) (MP) 

(SO) 

Härefter inträder ersättare för frånvarande ledamot i den ordning ersättare 
anges i valprotokolle t 

8 

(SO) 

(V) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 16(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-12-01 

§159 Förslag till ändring av antalet ledamöter och/eller ersättare 

i kommunstyrelsen och nämnderna 
2014-KS-525 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fr. o m den l januari 2015, då med upphävande av nu gä llande 
bestämmelser om sammansättningen, ska 

-kommunsty relsen bestå av 13 ledamöter och 10 ersätta re, 
- socialnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
-barn- och utbildningsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
-miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, 
- tekniska nämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, samt 
-kultur- och fritidsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersä ttare. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap 9 § kommunallagen ska ledamöter och ersättare i en nämnd väljas 
ti ll det antal som fu llmäktige bestämmer. 

Enl igt nuvarande reglementen för Staffanstorps kommuns styrelser och 
nämnder består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare, medan 
socialnämnden, barn- och utbi ldningsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och 
fr itidsnämnden vardera består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Vid gjorda bedömningar har ansetts föreligga anled ning till ändringar av 
antalet ledamöter och ersättare enligt kommunstyrelsens ordförandes 
skrivelse da terad 2014-11-07. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjös tröm (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfu llmäktige 
besluta att fr. o m den l januari 2015, då med upphävande av nu gällande 
bestämmelser om sammansättningen, ska 
-kommunstyrelsen bestå av 13 ledamöter och 10 ersättare, 
-socialnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersä ttare, 
-barn- och utbi ldningsnämnden bestå av l l ledamöter och 8 ersä ttare 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(S 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

{S 

Kommunstyrelsen 17(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts. § 159 
-miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersä ttare, 
-tekniska nämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare, samt 
-kultur- och fritidsnämnden bestå av 11 ledamöter och 8 ersättare. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 216, 2014 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 

Justerandes signatur 

4.J 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(50) 

DATUM: 2014-12-01 

§160 Nya regler om lokalt partistöd i statfanstorps kommun 
2014-KS-527 

Ordförandens signatur 

() 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att den l januari 2015 upphäva nu gällande regler om partistöd och 
utbildningsbidrag, vilka har beslutats av kommunfullmäktige den 27 
november 2006, § 125, och den 20 december 2010, § 103, och att från den 
dagen istället ska tillämpas bi lagda regler om lokalt kommunalt partistöd 
i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Genom lag (2013:1053) om ändring i kommunallagen har införts bl.a. 
ändrade regler om kommunalt partistöd. 

Dessa ändrade regler innebär bl.a. följande: 

-Partistöd få r betalas bara till e tt politiskt parti som är en juridisk person. 

-Rätten till partistöd är kopplat till om ett parti är representerat i 
kommunfullmäktige, om möjlighe t finns att begränsa partistödet för ett 
parti som inte kan bemanna en eller flera av s ina platser i 
kommunfull mäktige. 

-Kommunfullmäktige måste fatta beslu t om a tt de partier som får stöd ska 
redovisa a tt s tödet har använts för sitt avsedda ändamål. 

-Redovisning av hur partistöd har använts ska granskas av en av parti 
utsedd granskare, som årligen ska lämna en granskningsrapport med 
intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. 

-Kommunfullmäktige ska fatta årliga beslut om utbetalning av parti stöd. 

Dessa ändringar i kommunallagen innebär att kommunfullmäktige måste 
besluta om nya regler avseende lokalt partistöd i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 19(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 160 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att den l januari 2015 upphäva nu gällande 
regler om partistöd och utbildningsbidrag, vi lka har beslutats av 
kommunfullmäktige den 27 november 2006, § 125, och den 20 december 
2010, § 103, och a tt från den dagen istället ska tillämpas bilagda regler om 
lokalt kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endas t föreligger e tt förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 217, 2014 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2014-11-07 
Regler om lokalt kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(50) 

DATUM: 2014-12-01 

§161 Projektkatalog Tillväxt 2014-2023 för statfanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

(5 

2014-KS-506 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderad p rojektkatalog Ti llväxt 2014-2023 för Staffanstorps 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Projektkatalogen upprättas en gång per år av stadskon toret, vilken 
redovisar kommunens utbyggnadsplaner för de kommande tio åren. 
Projektkatalogen innehåller en samlad redovisning över p lanerad 
utbyggnad av bostäder och verksamhetsområde, och utgör ett styr- och 
planeringsinstrument samt underlag för budgetarbete och prognoser. 

Yrkanden 

Yvonne Ni lsson (C) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta att ärendet slutligen ska avgöras av 
kommunfu llmäktige. 

Ordförand en Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avslå Yvonne Nilssons (C) m.fl. yrkande. 

Beslutsgång 1 

O rdföranden s täller proposition på eget och Yvonne Nilssons (C) m.fl. 
yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifa lle r ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Yvonne Nilssons (C) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 1 

Ordföranden finner att kommunstyre lsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster besluta t i enlighet med ordförandens yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

( f 

Kommunstyrelsen 21(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12 -01 

o d' . l d "t r mane e amo er T"' t .. d Janstgoran e ersa are J a N. A f eJ vs ar 

Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 8 5 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att anta reviderad projektkatalog Tillväxt 2014-2023 för 
Staffanstorps kommun. 

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fö ljande 
områden stryks ur projektka talogen: 
Kryddgården, Trolleby, Inspirationsbyn, Kronoslä tts fö retagsby, 
Kyrkheddinge verksamhetsområde, (för att reservera den bästa 
jordbruksmarken till matproduktion), Nordanå etapp Il, (för att området 
ligger o tillgängligt för allmänna kommunikationer) samt Åttan, (för att 
det behövs gröna områden inom tätbebyggt samhälle). 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anta 
reviderad projektkatalog för 2014-2023 med undantag av följande projekt 
Trolleby, Flackarps by, Spårvägen/Tågvägen, samt 

att minska omfattningen av utbyggnader i projekten Kryddgården, 
Nordanå samt Inspira tionsbyn i Kyrkheddinge, 

a tt godkänna Vallby under förutsättning att in te odlingar anläggs på 
strandskydd ad mark, samt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 22(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts. § 161 
a tt godkänna Kyrkheddinge/Bjälle rupsvägen under föru tsättning att man 
in te bygger några fastigheter eller anlägger odlingslotter på 
s trandskyddad mark att området Bråhögskolan ska benämnas 
"Bråhögskolan utredningsområde" utan angivelse av antalet bostäder i 
avvaktan på behandling av motionen i frågan. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omrösh1ing begärs. 

O rdföranden meddelar a tt ordförandens yrkande u tgör huvudförslag och 
stä ller för utseende av motförslag vid begärd omrösming proposition på 
Yvonne Nilssons (C) och Pier re Sjöströms (S) yrkande och finner att Pie rre 
Sjöströms (S) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omrösh1ingsproposition. 
Den som bifa ller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöstt·öms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 2 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röste r och 4 nej
röster samt l som avstod från att rösta beslutat i enlighet med 
ordförandens yrkande. 
O d ' . l d T " d J N . A r man e e amoter Janstgoran e ersattare a eJ v star 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Ni lsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 23(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-1 2-01 

Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 8 4 l 

Reservationer 

Led amöterna för Arbetarepartie t Socialdemokraterna och Centerpartiet 
reserverar sig skriftlig t till förmån för eget yrkande, se bilaga l och 2. 

Beslutsunderlag 

Tjäns teskt·ivelse 
Projektkatalog Tillväxt 2014-2023 

Justerandes signatur 

1!1 
Utdragsbestyrkande 



Reservation Projektkatalog Tillväxt 2014-2023 

Sammantaget kan vi konstatera att projektkatalog tillväxt 2014-2023 är bantat 
i förhållande till den ursprungliga versionen och sammanfaller nu mer med 

Socialdemokraternas syn på hur vår kommun ska utvecklas. Men vi vill 
fortfarande framhålla följande: 

Befolkningsutvecklingen i sydvästra Skåne i allmänhet och Staffanstorps kommun i 
synnerhet är naturligtvis en viktig fråga för hela vår regions framtid. Detta ska emellertid 
hela tiden ses i perspektivet att ianspråktagandet av Sveriges bästa jordbruksmark är en 

grannlaga uppgift för oss som är med och beslutar om vår kommuns framtid. l 

programförslaget saknar vi den försiktighet som alltid bör finnas kring 
markexploateringen. Generellt sett borde detta innebära att det fortsatta byggandet i vår 
kommun mer bör ske på höjden där så är möjligt, istället för på bredden, för att hushålla 
med den goda jorden. 

Utbyggnadsplanerna är allt för expansiva och tar i anspråk allt för mycket jordbruksmark. 

Det går att förtäta inne i våra samhällen samtidigt som vi måste se till så att vi får bra och 
säkra trafiklösningar. Det måste även finnas gröna oaser i utkanterna av tätorterna. 
Tillgänglighet är viktigt. Vi är positiva till utbyggnaden av Sockerstan och 
Vikhemsområdena och inte minst Västerstad (Skanskaområdet i Hjärup). Vi 
socialdemokrater anser det vara betydelsefullt med bostadsområden innehållande 

blandade upplåtelseformer och att därmed även hyresrätten får en gynnsam framtid i vår 

kommun. 

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

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

Kyrkheddinge är ett samhälle med idag c:a 108 bostäder. l förslaget så ligger det en 

utbyggnad med 194 bostäder vilket innebär nästan en fördubbling . Den stora föreslagna 
utbyggnaden bygger på att Kyrkhedd inge får en station med Duotrafik. Vi tycker att de 

bostäder som är inplanerade längs/vid Höjeå inte skall finnas med i förslaget. Det är viktigt 
med strandskyddet, men även att det skapas rekreationsområden kring våra vattendrag. 

Nordanå är ett samhälle där det idag finns c:a 50 bostäder, men med projektkatalog 2014-
2023 skulle det bli en ökning med 235 bostäder, mer än en fyrdubbling av antalet 

bostäder. Man bygger in befintliga gårdar vilket gör det svårt för de boende att utnyttja 

marken optimalt, men förslaget kräver även att en kraftledning grävs ner i marken. Den 
föreslagna utbyggnaden i Nordanå har minskats kraftigt (ursprunglig plan 500 bostäder) 
och vi delar uppfattningen om en mindre och försiktigare utbyggnad är lämpligare för ett 

samhälle som Nordanå. Vi föreslår fortfarande att delar av utbyggnaden kring gårdarna 
tas bort. Vi anser att en del av den goda åkermarken måste bevaras. 



c s 

l årets tillväxtkatalog finns ett nytt område med nämligen Bråhögsskolan. Vi är positiva att 

förädla området men anser att området inte ska finnas med i tillväxtkatalogen. Möjligtvis 

kan området finnas med men med benämning "Bråhögsskolan utredningsområde" och då 

utan angivelse av antalet bostäder. Socialdemokraterna har lagt en motion kring området 

och vi vill avvakta motionens behandling och utredning innan vi ta r ställning till områdets 

framtida användning. 

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

Kommunstyrelsen beslutar 

• att anta reviderad projektkatalog för 2014-2023 enligt i ärendet 
föreliggande förslag, dock med undantag av följande projekt 
Trolleby, Flackarps by, Spårvägen/Tågvägen, 

• att minska omfattningen av utbyggnader i projekten 
Kryddgården, Nordanå samt Inspirationsbyn i Kyrkheddinge, 

• att godkänna Vallby under förutsättning att inte odlingar anläggs 
på strandskyddad mark. 

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

• att området Bråhögskolan ska benämnas "Bråhögskolan 
utredningsområde" utan angivelse av antalet bostäder i avvaktan 
på behandling av motionen i frågan 

Staffanstorp 2014-12-01 
För Socia !demokraterna 



er 

(7~ CENTERPARTIET 

Reservation 

Revidering av projektkatalogen 

Vi i Centerpartiet reserverar oss till förmån för följande förslag 

Att revideringen av projektkatalogen ska beslutas av kommunfullmäktige, så 

att ärendet kan belysas av alla partier i en offentlig debatt 

Att följande områden stryks ur projektkatalogen 

För att reservera den bästa jordbruksmarken till matproduktion 

Kryddgården, Trolleby, lnspirationsbyn, Kronoslätts företagsby, Kyrkheddinge 

verksamhetsområde 

För att området ligger otillgängligt för allmänna kommunikationer 

Nordanå etapp Il 

För att det behövs gröna områden inom tätbebyggt samhälle 

Åttan 

statfanstorp 2014-12-01 

CENTERPARTIET 

~tutveff~~ 
p on;e Nilsson 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 24(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§162 Anställning av stabschef i statfanstorps kommun 
2014-KS-524 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att, då efter samråd med 
övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, anställa stabschef vid 
s tabskontoret, varvid såd an anställning ska vara under samma tid som 
utgör kommunstyrelsens mandatperiod . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ha r den 3 december 2012, § 158, besluta t bl. a att det fr 
o m den l januari 2013, direkt lydande under kommunstyrelsen, ska 
inrä ttas ett s tabskontor, som ska ha den grundläggande arbetsuppgiften 
att samordna, stödja och utveckla övergripande och långsiktig utveckling 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Då anställnings tiden för stabschefen bör motsvara kommunstyrelsens 
mandatperiod, har kommunstyrelsen i sitt förenämnda beslu ta även 
uppdragit ti ll kommunstyrelsens arbetsutskott att, genom en 
tidsbegränsad anställning till den 31 december 2014, ti llsä tta en stabschef, 
vilket beslut har verkställts. 

Med anledning av denna anställningstids utgång ska nu fattas nytt beslu t 
om anställning av stabschef. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska 
besluta att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att, då efter samråd 
med övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, anställa 
s tabschef vid stabskontoret, varvid sådan anställning ska vara under 
samrna tid som utgör kommunstyrelsens mandatperiod. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att kornmunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

iS 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 25(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 162 
kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i avgörandet av ärendet med 
hänvisning till att det är den politiska majoriteten som förfogar över 
tj änstemannaorganisa tionen och dess utformning samt att 
överenskommelse träffats 2012 mellan den dåvarande politiska 
majoriteten och den socialdemokratiska oppositionen avseende 
arvodesbestämmelserna i den del förändringen påverkar nuvarande 
politiska organisation. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(50) 

DATUM: 2014-12-01 

§163 Uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag 
2014-KS-458 

Ordförandens signatur 

{_S 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med det som redovisats i ~änsteskrivelse daterad 2014-11-19 
konstatera att samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag 
uppfyller kraven enligt 6 kap§ la kommunallagen, samt a tt därmed inte 
anmäla någon avvikelse ti ll kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att med det som redovisa ts i ~änsteskrivelse daterad 2014-11-19 
konstatera att samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag 
uppfyller kraven enligt 6 kap§ l a kommunallagen, samt att därmed inte 
anmäla någon avvikelse till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 195, 2014 
Tjänsteskrivelse 2014-11-19 

Justerandes signatur 

1d 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

27(50) 

DATUM: 2014-12-01 

§164 Förskoleplatser i Hjärup 
2014-KS-495 

Ordförandens signatur 

C5 

Kommunstyrelsen beslutar 

att en ny förskola med plats för ca 70 barn samt ytterligare möjlighet för 
utbyggnad ska byggas i anslutning ti ll "Nya skolan i Hjärup", 

att uppdra å t kommundirektören a tt genomföra planeringen av ny 
förskola samt att ti ll kommunstyrelsen å terredovisa projektbeskrivning 
innehållande hyreskalkyl samt underlag för kommunstyrelsens beslut, 

att lokalerna för Ängslyckans förskola ska ersättas med nya på samma 
plats, då med en utbyggnadsmöjlighet fö r ytterligare minst 4 avdelningar. 
Under byggnationen ska verksamheten bedrivas i inhyrda paviljonger, 

a tt uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av nya 
lokaler för Ängslyckans förskola, tillsammans med Staffanstorps 
Kommunfastighe ter AB, samt att till kommunstyrelsen å terredovisa 
projektbeskrivning innehållande hyreskalkyl, 

a tt uppdra ti ll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja ändring 
av de taljplanen för del av Hjärup 4:281 (i Hjärupslundskolans närhet) så 
att planen medger byggnation av både bos täder och förskola. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildn ingsnämnden hemställer i sitt beslut § 77, 2014 ti ll 
kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ska besluta att i anslutning till 
nya skolan i Hjärup uppföra en förskola med plats upp till 70 barn och 
med en utbyggnadsmöjlighet till ca 110 barn. 

Kommundirektören har utarbetat ett planeringsunderlag för förskola i 
Hjärup, daterat 2014-11-16. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta a tt en ny 
förskola med pla ts för ca 70 barn samt ytterligare möjlighet för utbyggnad 
ska byggas i anslutning ti ll "Nya skolan i Hjärup", 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1! 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

( ) 

Kommunstyrelsen 28(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 164 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av ny 
försko la samt att till kommunstyrelsen återredovisa projektbeskrivning 
innehållande hyreskalkyl samt underlag för kommunstyrelsens beslut, 

att lokalerna för Ängslyckans förskola ska ersättas med nya på samma 
plats, d å med en utbyggnadsmöj lighet för ytterligare minst 4 avdelningar. 
Under byggnationen ska verksamheten bedrivas i inhyrda paviljonger, 

att uppdra åt kommundirektören att genomföra planeringen av nya 
loka ler för Ängslyckans förskola, ti llsammans med Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB, samt att till kommunstyrelsen å terredovisa 
projektbeskrivning innehållande hyreskalkyl, 

att uppdra till m iljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja ändring 
av de taljplanen för del av Hjärup 4:281 (i Hjärupslundsskolans närhe t) så 
att planen medger byggna tion av både bostäder och försko la. 

Pie rre Sjöström (S) yrkar, då med den ändringen a tt andra att-satsen ska 
ha fö ljande lydelse, "att uppdra åt kommundirektören att genomföra 
planeringen tillsammans med Staffanstorps kommunfastigheter AB av ny 
försko la samt att ti ll kommunstyrelsen å terredovisa projektbeskrivning 
innehållande hyreskalkyl samt underlag för beslut", bifall ti ll Nino 
Vidovics (M) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden s tä lle r yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i en lighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 9 ja- röster och 4 nej
röster beslu ta t i enlighet med Nino Vidavie (M) yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t?/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 29(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 164 

o d ' . l d ••t r mane e amo er T .. d Janstgoran e ersa ttare J a N. A eJ 
Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Ni lsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemaj li (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartie t Socialdemokraterna reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 196, 2014 
Kommundirektörens ~änsteskrivelse 2014-11-17 
Planeringsunderlag, 2014-11-16 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 77, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

v star 



Reservation gällande Ny förskola i Hjärup 

Vi socialdemokrater är positiva till att Staffanstorps kommun etablerar en ny 
förskola i anslutning till den nya skolan i Hjärup: 

Vi yrkade därför att Kommunstyrelsen skulle besluta följande: 

Att en ny förskola me d plats för ca 70 barn samt ytte rliga re möjlighet för 
utbyggnad skall byggas i anslutning till "Nya skolan i Hjärup". 
Att uppdra åt kommundirektöre n att ge nomföra plane ringen tillsammans med 
Kommunfastigheter AB av ny fö rskola samt att till Kommunstyre lsen åt e rre dovisa 
proje ktbeskrivning inne hå llande hyreskalkyl 
Att lokale rna för Ängslyckans fö rsko la ska ll e rsättas me d nya på samma plats , då 
med en utbyggnadsmöjlighet för ytte rligare minst 4 avde lningar. Unde r 
byggnatione n ska verksamheten bedrivas i inhyrda paviljonger. 
Att uppdra åt kommundire ktöre n att genomföra plane ringe n av nya lokale r för 
Ängslyckans förskola , tillsammans med Kommunfastighet e r AB, samt att till 
Kommunstyrelsen åt e rre dovisa projektbeskrivning innehå llande hyreska lkyl 
Att uppdra till Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnde n att påbörja ändring av 
detaljplanen för de l av Hjärup 4:281 (i Hjärupslundsskolans närhet) så att planen 
medge r byggnation av både bostäde r och fö rsko la. 

Vi delar således majeritens uppfattning gällande förskolan däremot ansåg vi 
att andra att satsen skulle lyda enligt följande: 

2. att man uppdrar till kommundirektören tillsammans med Staffanstorps 
kommunfastighet AB att genomföra planering av en ny förskola i Hjärup ... 

Vi menar att Staffanstorps kommun har bildat ett bolag som ska bygga, förvalta 
och underhå lla kommunens lokaler och därför ter det sig märkligt att man nu gå r ut 
externt för att få byggt en ny skola. Vi anser att man ska utnyttja befintlig 
kompetens och kapacitet. 

Notera också att Staffanstorps kommunfastighet AB har under 2014 slutfört en 
upphandling av byggtjänster för bolagets räkning. Enligt samtal med 
Kommunfastigheter finns beredskap för att kunna bygga förskolan i anslutning till 
den nya skolan. 

Vi anser därför att det hade varit bättre om vårt kommunala bolag hade fått 
förtroendet att bygga den nya förskolan . 

Staffanstorp 2014-12-01 
För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 30(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§165 Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet 

Burlöv - Staffanstorp 
2014-KS-486 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i förbundsordningen för Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
godkänna föreslagen ändring i§ 5, sista stycket; "Styrelsen är 
beslutsmässiga när minst tre av fem ledamöter är närvarande på 
sty relsemötet." 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp har till Staffanstorps 
kommun översänt förslag till ändring av sin förbund sordning. Ändringen 
avser att reglera när förbundets styrelse är beslutsför och är en 
komplettering till nu gä llande förbundsordning. I övrigt föreslås inga 
ändringar. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med ins tämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta a tt i förbundsordningen för 
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp godkänna föreslagen ändring 
i § 5, sista stycket; "Styrelsen är beslutsmässiga när minst tre av fem 
ledamöter är närvarande på styrelsemötet." 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 197, 2014 
Kommundirektörens ~änsteskrivelse 2014-11-16 
Förslag till ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv
Staffanstorp 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4,f/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 31(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§166 Tillägg och ändring av "Taxa med regler för upplåtelse av 

offentlig plats i statfanstorps kommun" 
2013-KS-340 

Beslut 

att återremittera ärendet ti ll tekniska nämnden. Kommunstyrelsen 
förordar en mer genomgripande översyn av taxor och regler för 
upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps kommun, detta med 
inrikh1ingen att underlätta och förenkla ansökningsförfarandet för 
upplåtelsen samt a tt tillse att prissättningen speglar omfattningen av 
hand läggning. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har föreslagit kommunstyrelsen besluta, med 
godkännande av tekniska nämndens beslut § 72, 2013, föreslå 
kommunfullmäktige att vidta ändringar i "Taxa med regler för upplåtelse 
av offentlig pla ts i Staffanstorps kommun". 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S) a tt kommunstyrelsen ska besluta att å terremittera ärendet ti ll 
tekniska nämnden. Kommunstyrelsen förordar en mer genomgripande 
översyn av taxor och regler för upplåtelse av offentlig plats i Staffanstorps 
kommun, detta med inrikh1ingen att underlätta och förenkla 
ansökningsförfarandet för upplåtelsen samt att tillse att prissä ttningen 
speglar omfatmingen av handläggning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut§ 193, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-17 

Tekniska nämndens beslut § 72, 2013 

Tjänsteskrivelse tekniska avdelningen, 2014-01-15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c> 



STAFFANSTO RPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 32(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§167 Markanvisningsavtal för Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del 

av Hjärup 4:2 
2012-KS-24 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna markanvisningsav tal för Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del 
av Hjärup 4:2. 

Ärendebeskrivning 

Markanvisningsavta le t reglerar kostnader och å taganden under 
genomförandet av detaljplanen samt överlå telse av mark till Derorne Hus 
AB, organisa tionsnummer 556250-9223. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
markanvisningsavtal fö r Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del av Hjärup 4:2. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
punkten 3.1.5 i markanvisningsavtale t som lyder: "För gemensam gata, 
gång- och cykelvägar, belysning, torg, miljöhus, parkering och andra 
eventuella gemensamma utrymmen inom kvartersmark ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar inrättas för de i utbyggnadsområdet 
ingående fastigheterna, vilka ska överta ansvar för drift, skötsel och 
underhåll av anläggningarna. Exploatören ansvarar för att dessa bi ldas. 
Exploatören ska tillse att skötselavtal för besöksparkering och x-område 
upprättas mellan kommunen och föreningen för 
gemensamhetsanläggning." 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J 4 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 33(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 167 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommuns ty relsen har med 9 ja-röster och 4 nej

röster beslutat i enlighet med Berti l Perssons (M) yrkande. 

o d" o l d ""t r mane e amo er T .. t .. d 00 t t Jans tgoran e ersa a re J a N. A f eJ vs ar 

Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werne r Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidavie (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne N ilsson (C) x 
Laila O lsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemaj li (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Reservationer 

Ledamöte rna för Arbe tarepartiet Socia ldemokraterna reserverar sig 

skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 199, 2014 
Tjäns teskrive lse 2014-11-14 

Markanvisningsavtal med Derome Hus AB 

Justerandes signatur 

4/ 
Utdragsbestyrkande 



Reservation Spårvägen/Tågvägen i Hjärup, del av Hjärup 4:2 

Inledningsvis ska framhållas att Socialdemokraterna är emot bebyggelsen på 
Spårvägen och Tågvägen. När nu den borgerliga majoriteten väljer att ändå 
bebygga området har vi dessutom synpunkter på gemensamhetsanläggningar som 
kommer att bildas i området. Detaljplaneområdet i Spårvägen/Tågvägen har lagts 
ut med enskilt huvudmannaskap. För de boende inom området innebär detta att 
de kommer att, genom en förening (samfällighet}, ansvara för drift och underhåll av 
gator, gång- och cykelvägar, belysning, torg, miljöhus, parkering och andra 
eventuella gemensamma utrymmen inom kvartersmark. 

Att samfälligheter ska överta ansvaret för drift och underhåll av gator, gång- och 
cykelvägar, belysning, torg, miljöhus, parkering och andra eventuella gemensamma 
utrymmen inom kvartersmark kommer att drabba de boende i området och är en 
bra affär för kommunen. De som flyttar in kommer att betala två gånger vad andra 
medborgare i kommunen får betala en gång. Andra medborgare får via skatten 
betala för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, belysning, torg, 
miljöhus, parkering och andra eventuella gemensamma utrymmen inom 
kvartersmark. 

Vi yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta att avslå punkten 3.1 .5 i 
markanvisningsavtalet som lyder: "För gemensam gata, gång- och cykelvägar, 
belysning, torg, miljöhus, parkering och andra eventuella gemensamma 
utrymmen inom kvartersmark ska en eller flera gemensamhetsanläggningar 
inrättas för de i utbyggnadsområdet ingående fastigheterna, vilka ska överta 
ansvar för drift, skötsel och underhåll av anläggningarna. Exploatören ansvarar 
för att dessa bildas. Exploatören ska tillse att skötselavtal för besöksparkering 
och x-område upprättas mellan kommunen och föreningen för 
gemensamhetsanläggning." 

Vi yrkar därför att Staffanstorps kommun ska efter färdigställande av området 
överta gata, gång- och cykelvägar, belysning, torg, miljöhus, parkering och 
andra eventuella gemensamma utrymmen inom kvartersmark i enlighet med vad 
som gäller för andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende i de 
rubricerade områdena inte ska drabbas av dubbla kostnader. 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsen 

Staffanstorp 2014-12-01 
För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 34(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§168 Markanvisningsavtal för delområde 3 och 4 inom Vikhem III 
2013-KS-49 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna markanvisnings-/överlåtelseavtal för markanvisning fö r 
Staffanstorp Stans torp 5:299 samt del av Staffanstorp Stans torp 5:298 
inom utbyggnadsprojekt Vikhem III. 

Ärendebeskrivning 

Markanvisnings-/överlåtelseavtal reglerar genomförande av del av 
projektet och överlåte lse av fastighe ten Staffanstorp Stanstorp 5:299 samt 
del av Staffans torp Stanstorp 5:298 till Veidekke Villa tomter AB, 
organisations nummer 556633-0592. 

Yrkanden 

O rdföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna markanvisnings-/överlå telseavtal för markanvisning 
för Staffanstorp Stanstorp 5:299 samt del av Staffanstorp Stans torp 5:298 
inom utbyggnadsprojekt Vikhem III. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifa ll till o rdförandens yrkande utom vad gäller 
under punkten 3.11 i markanvisningsavtalet angiven lydelse, "För 
grönytor och gångar/gränder inom Etapp A ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar inrä ttas, vilka ska överta respektive 
fastighetsägares ansvar för d rift, skötsel och underhåll av anläggningarna, 
i vilken han yrkar avslag på ordförandens yrkande. 

Beslutsgång 

Ord föranden stä lle r yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pier re Sjös tröms (S) yrkande röstar nej. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens s ignatu r 

Kommunstyrelsen 35(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts . § 168 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 9 ja-röster och 4 nej

röster beslutat i enlighet med ordfö randens yrkande. 

o d" . l d r man e e amote r d .. t T .. 1ans tgoran e ersa ta re J a N. A f eJ vs a r 

Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werne r Unger (S) x 
Li liana Lindström (M) x 
Pie rre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Pe rsson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila O lsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Be r i t Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 9 4 

Reservationer 

Ledamö terna för Arbetarepartie t Socialdemokra terna reserverar sig 

skriftligt till förmån för ege t yrkande, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 200, 2014 

Tjänsteskrivelse 2014-11-17 
Markanvisnings-/överlå telseavtal med bilagor med Veidekke Vi llatomter 

AB 

Justerandes signatur 

t% 
Utdragsbestyrkande 



c s 

Reservation Markanvisningsavtal för delomräde 3 och 4 inom 
Vikhem III 

Socialdemokraterna är positiva till bebyggelsen på Vikhem. Däremot är vi inte 
positiva till gemensamhetsanläggningar som föreslås inom området. För de 
boende inom området innebär detta att de kommer att, genom en förening 
(samfällighet), ansvara för drift och underhåll av grönytor och gångar/gränder inom 
Etapp A. 

Att samfälligheter ska överta ansvaret för drift och underhåll av grönytor och 
gångar/gränder kommer att drabba de boende i området och är en bra affär för 
kommunen. De som flyttar in kommer att betala två gånger vad andra medborgare 
i kommunen får betala en gång. Andra medborgare får via skatten betala för drift 
och underhåll av grönytor och gångar/gränder. 

Vi yrkade därför att kommunstyrelsen skulle besluta att bifalla 
markanvisningsavtalet med undantag av punkten 3.11 som har följande lydelse: 
"För grönytor och gångar/gränder inom Etapp A ska en eller flera 
gemensamhetsanläggningar inrättas, vilka ska överta respektive fastighetsägares 
ansvar för drift, skötsel och underhåll av anläggningarna" . 

Vi yrkar därför att Staffanstorps kommun ska efter färdigställande av området 
överta grönytor och gångar/gränder inom Etapp A i enlighet med vad som gäller 
för andra områden i Staffanstorps kommun så att de boende i de rubricerade 
områdena inte ska drabbas av dubbla kostnader. 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsen. 

Staffanstorp 2014-12-01 
För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 36(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-12-01 

§169 Yttrande över detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra 

stambanan genom Arlöv 
2014-KS-475 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som yttrande avge ~änstesk rive l se daterad 2014-11-16 till Burlövs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har till Staffanstorps kommun översänt begäran om 
yttrande över detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl. Detaljplaneändringen är 
initierad på grund av förändringen av Södra stambanan genom Arlöv. 
Staffanstorps kommun påverkas av detaljplanen främs t genom att 
dagvattenhanteringen inverkar på Alnarpsån som har sitt ursprung i 
Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, på sin väg ner mot Alnarps 
strandängar och Öresund. Alnarpsån är en hårt belastad recipient och 
särskild hänsyn bör därför tas till utbyggnaders påverkan på densamma. 

Kommundirektören har i ~änsteskrive lse daterad 2014-11-16 yttra t sig 
över de taljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att som yttrande avge ~änsteskri velse daterad 2014-11-16 till 
Burlövs kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 201, 2014 
Kommundirektörens ~änsteskrivelse 2014-11-16 
Detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl. Södra stambanan genom Arlöv 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 37(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§170 Yttrande över detaljplan för del av Akarp 1 :68 m fl, Södra 

stambanan genom Akarp 
2014-KS-474 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som yttrande avge tjäns teskrivelse d aterad 2014-11-16 till Burlövs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har till Staffanstorps kommun översänt begäran om 
yttrande över detaljplan för Å karp 1:68 m fl. Detaljplaneändringen är 
initierad på grund av förändringen av Södra stambanan genom Åkarp. 
Staffanstorps kommun påverkas av detaljplanen främst genom att 
dagvattenhanteringen inverkar på Alnarpsån som har sitt ursprung i 
Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, på sin väg ner mot Alnarps 
strandängar och Öresund. Alnarpsån är en hårt belastad recipient och 
särskild hänsyn bör d ärför tas till utbyggnaders påverkan på densamma. 

Kommundirek tören har i tjäns teskrive lse daterad 2014-11-16 yttra t sig 
över detaljplanen . 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
beslu ta att som yttrande avge tj änsteskrivelse daterad 2014-11-16 till 
Burlövs kommun. 

Beslutsgång 

Ord föranden konsta terar a tt d et endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 202, 2014 
Kommundi rektörens tj änsteskrivelse 2014-11-16 
Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m.fl. Södra stambanan genom Åkarp 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4! 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 38(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§171 Yttrande över planprogram för Södra stambanan genom 

Burlövs kommun 
2014-KS-473 

Kommunstyrelsen beslutar 

att som yttrande avge tjänsteskrivelse daterad 2014-11-25 till Burlövs 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har till Staffanstorps kommun översänt begäran om 
yttrande över planprogram för Södra stambanan genom Burlövs 
kommun. Planprogrammet är initierad på grund av fö rändringen av 
Södra stambanan genom Burlövs kommun. 

Staffanstorps kommun påverkas av planprogrammet genom att 
dagva ttenhanteringen inverkar på Alnarpsån som har sitt ursprung i 
Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, på sin väg ner mot Alnarps 
strandängar och Ö resund. Alnarpsån är en hårt belastad recipient och 
särskild hänsyn bör därför tas till utbyggnaders påverkan på densamma. 
Planprogrammet beskriver också möjligheten att anlägga en ny 
knutpunkt för pendling med regionaltåg som kan betjäna resenärer i 
området mellan Malmö och Lu nd. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 yttra t sig 
över planprogramet. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att som yttrande avge tjänsteskrivelse daterad 2014-11-25 till 
Burlövs kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 203, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-11-25 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

dl 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(! 

Kommunstyrelsen 39(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 171 
Planprogram för Södra s tambanan genom Burlövs kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t!/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 40(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§172 Yttrande över detaljplan för del av Sturup 1:129 i Svedala 

kommun 
2014-KS-441 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inte ha någon erinran mot föreslagen de taljplan för Sturup 1:129 i 
Svedala Kommun. 

Ärendebeskrivning 

Svedala kommun har till Staffanstorps kommun översänt förslag till 
deta ljplan för Sturup 1:129 för yttrande. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för en företagspark för 
kontor och icke tills tåndspliktig småindustri. Staffanstorps kommun 
berörs av detaljplanen genom att dagvattenhanteringen påverkar 
vattendrag som ingår i Höjeå-vattenvårdsförbund. Hanteringen av 
dagvatten är vä l beskriven i deta ljplanen och hänsyn har tagits till 
va ttendragens förmåga att hantera planens dagvatten i en omfattning som 
bedöms väl uppfylla tillämpliga miljökrav. 

Yrkanden 

Ordföranden Chris tian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
beslu ta att inte ha någon erinran mot föreslagen detalj plan för Sturup 
1:129 i Svedala Kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 204, 2014 
Kommundirektörens ~änsteskri vel ese 2014-11-1 6 
Detaljplan för del av Sturup 1:129 m.fl. "Sturup 
park 2" i Svedala kommun 

O rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r$ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 41 (50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§173 Yttrande över nätkoncession vid Flackarp i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-131 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inga synpunkter finns på ansökan om nätkoncession för dubbel130 kV 
markkabel i redovisa t läge. 

Ärendebeskrivning 

E.ON Elnät har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstånd att 
bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan 
avser nätkoncession för linje för dubbel 130 k V markkabel vid Flackarp i 
Staffanstorps kommun. Energimarknadsinspektionen har bere tt 
Staffanstorps kommun möjligheten att lämna synpunkter på ansökan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att inga synpunkter finns på ansökan om. nätkoncession fö r 
dubbel130 kVmarkkabel i redovisat läge. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 205, 2014 
Tjäns teskrivelse 2014-11-13 
Remiss, begäran om yttrande över ansökan om nätkoncess ion 
Ansökan om nätkoncession 
Karta 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

42(50) 

DATUM: 2014-12-01 

§174 Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med 

miljömålen i fokus 

Ordförandens signatur 

(s· 

2014-KS-440 

Kommustyrelsen beslutar 

att till Miljödepartemente t avge yttrande enlig t tjäns teskrivelse daterad 
2014-11-16 samt enlig t MalmöLundregionens yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Regeringskansliet, Miljödepartementet har översänt 
Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar 
användning av mark och vatten, SOU 2014:50 till Staffanstorps kommun 
för yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-11-16 yttra t sig 
över utredningen. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta att till 
Miljödepartementet avge yttrande enlig t tjänsteskrivelse da terad 2014-11-
16 samt enligt MalmöLundregionens yttrande. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till Bertil Perssons (M) yrkande utom vad 
gäller avsnitte t "Hållbar användning av jordbruksmark" i Staffanstorps 
kommuns förslag till y ttrande enlig t tj änsteskrivelse daterad 2014-11-16 i 
vilken han yrkar avs lag på. 

Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt remissvaret änd ras så att kommunen ställer 
sig positiv till Miljömålsberedningens förslag vad avser att Länsstyrelsen 
få r större infly tande över kommunernas hantering av plan- och 
bygglagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med Bertil Perssons (M) 
yrkande. 

Omröstning begä rs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



STAFFANSTORPS 
((QMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelse11 43(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts. § 174 
Ordföranden meddelar att Bertil Perssons (M) yrkande utgör 
huvudförslag och ställer för utseende av motförslag vid begärd 
omröstning proposition på Yvonne Nilssons (C) och Pierre Sjöströms (S) 
yrkande och finner a tt Pierre Sjöströms (S) yrkande utgör motförslag till 
hu vudförslaget. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposi tion. 
Den som bifaller Bertil Perssons (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röster, 4 nej-röster 
samt en som avstod från att rösta beslutat i enlighet med Bertil Perssons 
(M) yrkande. 
O d . . l d .. t T.. t .. d .. t t J N . A f r mane e amo er Jans tgoran e ersa are a eJ vs ar 

Christian Sonesson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Bertil Persson (M) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Laila Olsen (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Berit Lagergren (M) x 
Shkurte Xhemajli (M) x 
Helene Öhman (FP) x 
Totalt 8 4 l 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 
muntligt till förmån för eget yrkande. 
Ledamöter för Centerpartiet reserverar sig skriftlig t till förmån för eget 
yrkande, se bilaga l . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

((J 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens s ig natur 

(S 

Kommunstyrelsen 44(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 174 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 206, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse/yttrande 2014-11-16 
sou 2014:50 
MalmöLundregionens yttrande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;ff 



&%B CENTERPARTIET 

Reservation 

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande med 

miljömålen i fokus 

Vi i Centerpartiet reserverar oss mot yttrandet i remissvar avseende 
Miljömålsberedningens delbetänkande med miljömålen i fokus till 
M i !j ödepartementet. 

-\(S 3 \tcl \ aO\Y 

loi\~~A \ 

Miljömålsberedningens förslag anser vi vara positivt. Förslaget innebär att 
bevarande av den ändliga resursen brukningsvärd åkermark förstärks bl a 
genom ett större inflytande från Länsstyrelsen över kommunernas hantering 
av Plan- och bygglagen. 

statfanstorp 2014-12-01 

CENTERPARTIET 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 45(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§175 Besvarande av motion om att finansera inträde till Skånes 

Djurpark för elever i s tatfanstorps kommun 
2014-KS-112 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i barn- och utbildningsnämndens yttrande daterat 2014-10-09 
redovisade avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Helene Öhman (FP) har lämnat in en motion om att finansiera inträde ti ll 
Skånes Djurpark för elever i Staffanstorps kommun. Arbetsutskottet 
beslutade den 30 apri l 2014, § 91 att remittera motionen ti ll barn- och 
utbi ldningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utb ildningsnämnden pekar i s itt yttrande på rektors 
lagstadgade rä tt att leda och organisera utbildningen på sin enhet 
(Skollagen 210:800 2 kap§§ 9-10) och att motionen därför bör avslås. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt med det i barn- och 
utbi ldningsnämndens yttrande daterat 2014-10-09 redovisade avslå 
motionen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 207, 2014 
Kommundirektörens ~änsteskrivelse 

Barn- och utbild ningsnämndens beslut § 76, 2014 
Barn- och utbildningsnämnden yttrande 2014-10-09 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§176 Redovisning av delegationsbeslut 
2014-KS-466 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

a) Ekonomichefens delegationsbeslut: 

46(50) 

DATUM: 2014-12-01 

Omsättning av lån för å r 2014 hos Kommuninvest. Dnr 2014-KS-179 

b) Räddningstjänstens de lega tionsbeslu t: 

Beslutsdatum Sökande Ärende Beslut 
2014-09-22 Birklers Färg Tillståndsbevis Beviljat av 

AB/Colorama explosiva va ror brandinspektör 
Nils Persson 

2014-09-22 Hultens i Sverige Tillståndsbevis Beviljat av 
AB explosive varor brandinspektör 

Nils Persson 

2014-09-16 Baver AB Ti llståndsbevis Beviljat av 

brandfarlig va ra brandinspektör 
Nils Persson 

c) Yttrande över antagning till hemvärne t. Dnr 2014-KS-219 

Beslutsunderlag 

Sammanställni ng a-c 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4f 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 47(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§177 Redovisning av meddelanden 
2014-KS-465 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

a) Avsiktsförklaring med Jordbruksverket om förberedande stöd till 

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014. Dnr 2014-KS-457 

b) Förlängning av uppsagt avta l om drift och skötsel av anläggning 

för värme och processånga i fastigheten Brågarp 6:1 (fd Brågarp 
1:33) mellan E.ON. GE Healthcare Bio och Staffanstorps kommun. 
D nr 2009.125 

c) Antagen Trafikplan för Burlövs kommun. Dnr 2012-KS-41 

d) Länsstyrelsen beslut om arkeologisk u tredning steg 2 och 
förundersökning inför breddande av väg 798 mellan Esarp och 
Genarp, Lunds och Staffanstorps kommuner. Dnr 2014-KS-485 

e) Överenskommelse mellan Trafikverket och Staffanstorps kommun 

om byggande av plankorsningar med järnvägen med anledning av 
Vikhem III. 

f) Beslut från Burlövs kommun om budget 2015, attest och 
firmateckrling m.m. fö r löneserviceenheten. Dnr 2014-KS-501 

g) Meddelande från TeliaSonera Sverige AB om avveckling av Telias 
ägda telefonautomater i Staffans torps kommun (l st) per 2015-06-

30. 

Beslutsunderlag 

Sammanstä llning a-g 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 48(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

§178 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i 

statfanstorps kommun 
2014-KS-540 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att det som anges i gällande bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda om månadsarvoden till ordföranden och vice 
ordföranden i demokratiberedningen ska utgå, samt 

att, då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom, fr o m den 
l januari 2015 ska månadsarvoden för nedannämnda uppdrag istället 
utbetalas enligt fö ljande: 

Uppdrag Procenttal Not 
Kommunfullmäktige ordförande 8 d 

l v ordförande 1,5 d 
2 v ordförande 1,5 d 

Överförmyndare Överförmyndaren 5 d 
Ers för övermyndaren l d 

Ärendebeskrivning 

Inför kommande mandatperiod har gjorts sedvanliga överväganden om 
lämpligheten av ändring av gällande bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. Det före ligger nu skäl att göra ändringar i dessa. 

Vad gäller förslaget att ersättning till ordföranden och vice ordföranden i 
demokratiberedningen inte längre ska utgå, grundas detta på det 
förhållandet att demokratiberedningens uppdragstid, vilken var 
begränsad till samma mandatperiod som den löpte ut för 
kommunfullmäk tige den 15 oktober 2014, har inte förnyats. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c 5 4,1 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

(' s 

Kommunstyrelsen 49(50) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-12-01 

Forts.§ 178 
besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att det som anges i gällande 
bestämmelser om ersä ttning till förtroendevalda om månadsarvoden till 
ordföranden och vice ordföranden i demokratiberedningen ska utgå, samt 

att, då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom, fr o m den 
l januari 2015 ska månadsarvoden för nedannämnda uppdrag istället 
utbeta las enligt fö ljande: 

Uppdrag Procenttal Not 
Kommunful lmäktige ordförande 8 d 

l v ordförande 1,5 d 
2 v ordförande 1,5 d 

Överförrn y n da re Överförmyndaren 5 d 
Ers för övermyndaren l d 

Beslutsgång 

Ordföranden konstate rar att det endast föreligger e tt förslag till beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyre lsens ordförandes skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 



. STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

50( 50) 

DATUM: 2014-12-01 

§179 Övrigt 

Ordförandens signatur 

a) Kommunstyrelsens ordförande Chris tian Sonesson (M) framför sitt tack 
tillledamöter i presidiet samt kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
för förtjänstefullt a rbete under mandatperioden. 

b) Kommunstyre lsens andre vice ordförand e Pierre Sjöströn1 (S) framför 
sitt tack till ordföranden samt till övriga ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för förtjänstefullt arbe te under mandatperioden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 


