
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Samman trädesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Insyns p lats: 
Adjungerad: 

Justerande: 

2015-02-09 
Klockan 18.00 - 18.35 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§l-§ 22 

Christian Sonesson (M) ordf 
Pierre Sjöström (S) Richard Olsson (SD) 
Magnus Olsson (M) Bertil Persson (M) 
Laila Olsen (S) Carina Dilton (S) 
Liliana Lindström (M) Björn Magnusson (FP) 
Torbjörn Lövendahl (S) David Wittlock (MP) 
Eric Tabich (M) Yvonne Nilsson (C) 

Werner Unger (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Björn Stigborg 
Gisela Nilsson (FP) 
Magnus Lunderquist (KD) 

Lars Öst (V) 
Maths Johansson (SPI) 

Pierre Sjöström (S) 

Richard Fridh (S) 
Ingalill Hellberg 
Henrik Lethin 
Vesna Casitovski 

1 (35) 

Justering: Rådhuset, torsdagen den 12 februari 2015 klockan 09.00 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 2(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20'15-02-09 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, 

Bes l u tsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Samman trädestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsen 
2015-02-09 
Klockan 18.00 - 18.35 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 1- § 22 

2015-02-13 
2015-03-06 
Rådhuset 

Vesna Ca si tovski 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.7 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 3(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-02-09 
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§14 Yttrande över Trafikverkets remiss för funktionellt prioriterat vägnät ..... 21 
§15 Yttrande över förslag till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad ......... 22 
§16 Yttrande över Boverkets rapport "Expertfunktion för byggskador" ........... 23 
§17 Svar på motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom 
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§18 Svar på motion om gratis bussresor för pensionärer i Staffanstorps 
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§19 Svar på motion om bussförbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp .. .. .. .. 28 
§20 Svar på motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun .. .... 29 
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§22 Redovisning av meddelanden ...................... ................ ........ .... ............ ............ 33 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(35) 

DATUM: 201 5-02-09 

§1 Utseende av justerare 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens protokoll tillsvidare ska justeras av 
kommunstyrelsens andre vice ordförande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/fl 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 5(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§2 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018 
2014-KS-528 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 
2015-2018 välja Christian Sonesson (M), tillika ordförande, 

Nino Vidovic (M), tillika 1:e vice ordförande, 
Pierre Sjöström (S), tillika 2:e vice ordförande, 

att till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 
2015-2018 välja Liliana Lindström (M) 

Björn Magnusson (FP) 
Laila Olsen (S) 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen 
finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersä ttare. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att tillledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2015-2018 välja 
Christian Sonesson (M), tillika ordförande, Nino Vidovic (M), tillika 1:e 
vice ordförande, Pierre Sjöström (S), tillika 2:e vice ordförande, samt att 
till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden 2015-
2018 välja Liliana Lindström (M) Björn Magnusson (FP) och Laila Olsen 
(S). 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s (f/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 6(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§3 Förslag till ombudgetering 2015 
2014-KS-123 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudgetera 500 000 kronor från kommunstyrelsen lill barn- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 102 att 
resultatenheterna biblioteket, bråhögsbadet och musikskolan skulle 
överföras till kultur- och fritidsnämnden och att resultatenheterna inom 
skol- och förskoleverksamheten skulle överföras till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Då förslaget till budget 2015 för Staffanstorps kommun sammanställdes i 
början av oktober, (beslutades av kommunfullmäktige den 17 november 
2014 § 157), var nämndernas internbudgetar för 2015 inte beslutade varför 
den budgetram som var centralt avsatt för resultatenheterna, uppgående 
till 600 000 kronor, inte kunde fördelas per nämnd. 

Samtliga nämnder har nu beslutat om internbudget för år 2015. Beslutet i 
barn- och utbildningsnämnden har fattats under förutsättning att 
kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av 500 000 kronor från den 
centralt avsatta ramen för resultatenheterna till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Enligt ekonomistyrprinciperna kapitel2.3.3 ska orobudgetering 
(nollsummespel) mellan nämnder beslutas av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att ombudgetera 500 000 kronor från kommunstyrelsen till barn
och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

() (fj 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

) rdförandens signatur 

QS 

Kommunstyrelsen 7(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Forts. § 3 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tj änsteskrivelse 2014-12-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(35) 

DATUM: 2015-02-09 

§4 Upphandling av räddningsbil 
201 5-KS-7 

Ordförandens signatur 

c~ 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upphandling av räddningsbil av typ kombibil. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med beslutad budgetprocess fastställer kommunfullmäktige 
investeringsvolymen i juni året före verksamhetsåret. Vidare beslutar 
kommunstyrelsen om investeringsprojekt, inom av kommunfullmäktige 
beslutad investeringsvolym, i oktober/ november året före 
verksamhetsåret. Investeringsprojekt för verksamhetsåret 2016 beslutas 
därmed av kommunstyrelsen i oktober/ november i år. 

Då upphandlingen av en räddningsbil typ kombifordon (släck/ 
höjdfordon) måste påbörjas redan i början av 2015 för leverans i början av 
2016 kan gängse beslutsprocess inte inväntas. Kostnaden väntas belasta 
2016 års investeringsvolym med ca 7 mnkr. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna upphandling 
av räddningsbil av typ kombibil. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-01-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t1P 



STAFFANSTORPS 
I<OMMU N 

Kommunstyrelsen 9(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§5 Beslutsattestanter år 2015 för balanskonton 
2014-KS-510 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till beslutsattestanter för är 2015 för balanskonton i 
enlighet med i ärendet föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av beslutsattestanter för år 2015 för 
balanskonton. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska besluta att godkänna förslag till 
beslutsattestanter för år 2015 för balanskonton i enlighet med i ärendet 
föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 217, 2014 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-11-25 
Förslag till beslutsattestanter för balanskonton 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

eJ ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 1 0(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§6 Förfrågan till Staffanstorps kommun om övertagande av 

Flackarps Mölla 
2014-KS-446 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppmana föreningen Skånska Möllor att verka för att en lokal förening 
bildas, som kan äga och handha skötsel av Flackarps Mölla, samt 

att avslå ansökan om övertagande av Flackarps Mölla. 

Ärendebeskrivning 

Flackarps Mölla ägs av föreningen Skånska Möllor som är en ideell 
förening med medlemmar i hela Skåne. Föreningen ska vara en 
sammanbindande länk mellan olika mölleföreningar och privata 
mölleägare samt kontaktorgan med kommuner och myndigheter. 
Föreningen bistår med råd vid renoveringar och hjälper till att bevara 
intresset för det skånska kulturarvet med möllor bl. a genom att sprida 
information. Flackarps Mölla har under Skånska Möllors tid som ägare 
renoverats och har bland annat genom bidrag från Staffanstorps kommun 
fått nya vingar och en ny främre utstickare. Föreningen önskar nu att 
Staffanstorps kommun ska överta möllan. Föreningen framhåller dess 
värde som turistmål. 

l nuläget bedöms inte kommunen ha varken kunskap eller medel att 
sköta möllan på ett adekvat sätt. En lokal kulturförening som äger möllan 
och sköter den kan söka bidrag hos kommunen för sin verksamhet. 
Staffanstorps kommun bör uppmana Skånska Möllor att verka för att en 
lokal förening bildas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Björn 
Magnusson (FP), att kommunstyrelsen ska besluta att uppmana 
föreningen Skånska Möllor att verka för att en lokal förening bildas, som 
kan äga och handha skötsel av Flackarps Mölla, samt att avslå ansökan 
om övertagande av Flackarps Mölla. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 

c s ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 1'1 (35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Forts. § 6 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 219, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2014-12-02 
Förfrågan/skrivelse från föreningen Skånska Möllor 2014-10-10 

Ju~andes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyre lsen 12(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§7 Lokalt partistöd i statfanstorps kommun för år 2015 
2015-KS-13 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att för år 2015 besluta om utbetalning av partistöd i enlighet med i 
ärendet föreliggande tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med de av kommunfullmäktige antagna reglerna om lokalt 
partistöd i Staffanstorps kommun§ 182, 2014, ska kommunfullmäktige 
vid dess första ordinarie sammanträde fatta beslut om utbetalning av 
partistöd till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Partistödets storlek för respektive parti har beräknats i enlighet med 
gällande regler vilka framgår av tjänsteskrivelse daterad 2015-01-19, 
bilaga 1. 

Yrkanden 

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att för år 2015 besluta om 
utbetalning av partistöd i enlighet med i ärendet föreliggande 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-19 inklusive bilaga l 
Författning 5.3, kommunalt partistöd i Staffanstrops kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyre lsen 13(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§8 Redovisning av väckta och obesvarade motioner och 

medborgarförslag 
201 5-KSu12 

Kommunstyreisen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna lämnad redovisning av väckta och obesvarade motioner och 
medborgarförslag samt att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett 
medborgarförslag beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Kommunstyrelsen ska en 
gång om året till kommunfullmäktige redovisa de motioner och 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt inom ett år. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska dessa redovisas vid 
kommunfullmäktiges första ordinarie sammanträde varje år. 

Kansliet har upprättat en förteckning över i kommunfullmäktige väckta 
och obesvarade motioner och medborgarförlag. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad 
redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag 
samt att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-19 
Förteckning obesvarade motioner och medborgarförslag 
Förteckning besvarade motioner och medborgarförslag 2014 

Ordförandens s~atur 

c 
Justerandes signatur 

m 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kom m u n styre Isen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14(35) 

DATUM: 201 5-02-09 

§9 Hjärups nya skola 
2014-KS-92 

Ordförandens signatur 

eJ 

Kommunstyrelsen beslutar 

att den nya skolan i Hjärup ska heta Uppåkraskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen upptar ärende om namn på den nya skolan i Hjärup . 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut § 215, 2014 föreslagit att den 
nya skolan i Hjärup ska heta Uppåkraskolan. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska beslut att den nya skolan i Hjärup 
ska heta Uppåkraskolan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 215, 2014 

Justerandes s ignatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
ICOMMUN 

Kommunstyrelsen 15(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§1 O Tillägg till plan- och bygglovstaxan avseende e-tjänst 
2014-KS-572 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med godkännande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till utökning av plan- och bygglovstaxan göra följande förändring av 
plan- och bygglovstaxan: 

Handläggningsfaktorn för den administrativa delen av HF1 för ärenden 
som inkommer via e-tjänst fastställs till 5. 

att taxan gäller från och med 1 april 2015. 

Ärendebeskrivning 

stadsbyggnadskontorets miljö- och byggenhet ska i början av 2015 införa 
möjligheten att ansöka om bygglov via e-tjänst. Denna e-tjänst bedöms 
underlätta det administrativa arbetet då nya ärenden kan importeras i 
ärendehanteringssystemet direkt med minimal manuell arbetsinsats. 
Detta motiverar att ett tillägg till gällande taxa för plan- och bygglov 
avseende den administrativa delen av handläggningsfaktorn HF1 
avseende ärenden som inkommer via e-tjänst. 
stadsbyggnadskontoret har föreslagit a tt faktorn för ärenden som 
inkommer via e-tjänst fastställs till 5. Handläggningsfaktorn för övriga 
ärenden är oförändrat 7. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med godkännande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till utökning av plan- och 
bygglovstaxan göra följande förändring av plan- och bygglovstaxan: 
Handläggningsfaktorn för den administrativa delen av HF1 för ärenden 
som inkommer via e-tjänst fastställs till 5, samt att taxan gäller från och 
med 1 april 2015. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 16(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Forts.§ 10 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 106, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tiJ 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 17(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§11 Fastställande av verksamhetsområde för kommunens va

anläggning 2015 
2014-KS~570 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att va-verksamhetsområde för staHanstorps kornmun fastställs i enlighet 
med tekniska nämndens förslag bilaga 2, § 62, 2014. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har den 9 december 2014 § 62, beslutat att till 
kornmunfullmäktige föreslå en utökning av gällande verksamhetsområde 
för va-anläggning för staHanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att va-verksamhetsområde för 
s taHanstorps kornmun fas tställs i enlighet med tekniska nämndens 
förs lag bilaga 2, § 62, 2014. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-02-01 
Tekniska nämndens beslut§ 62, 2014 
Bilaga l , gällande va-verksamhetsområde för staHanstorps kornmun 
Bilaga 2, förslag till nytt va-verksamhetsområde för StaHanstorps 
kommun 
Kartor 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§12 Försäljning av del av stanstorp 6:8 
2015-KS-6 

18(35) 

DATUM: 2015-02-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna utarbetat förslag till köpekontrakt berörande försäljning 
omfattande del av Stanstorp 6:8 till Staffanstorps Tennisklubb, samt 

att inriktningen bör vara att den kommunala borgen till Tennisklubben 
avvecklas med fastighetsköpet och att Staffanstorps kommun inte ska 
utse revisorer i Tennisklubben från och med den l januari 2016. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Tennisklubb har framfört önskemål om att förvärva den 
mark vilken deras Tennisanläggning (tennishallen) är belägen på. 
Tennishallen är idag belägen på ofri grund vilket innebär begränsningar 
för Staffanstorps Tennisklubbs investeringar och utvecklingsplaner. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Chris tian Sonesson (M), 
att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna utarbetat förslag till köpekontrakt berörande försäljning 
omfattande del av Stanstorp 6:8 till Staffanstorps Tennisklubb, samt att 
inriktningen bör vara att den kommunala borgen till Tennisklubben 
avvecklas med fastighetsköpet och att Staffanstorps kommun inte ska 
u tse revisorer i Tennisklubben från och med den l januari 2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-09 
Förslag till köpekontrakt med Tennisklubben 
Karta 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CJ 



STAFFANSTORPS 
ICOMMUN 

Kommunstyrelsen 19(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-02-09 

§13 Aterkallelse av detaljplaneuppdraget 

Annerovägen/Skånevägen till mi ljö- och 

sam hällsbygg n a d s nä m n den 
2015-KS-15 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återkalla sitt beslut § 2t 2010 med uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en ny detaljplan för 
Annerovägen/Skånevägen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har den 22mars 2010, § 21 beslutat att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för 
Annerovägen/Skånev ägen. 

Den detaljplan som därefter antogs av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts 
uppdrag, blev överklagad och upphävd av Mark- och 
miljööverdomstolen. Nu ska en ny detaljplan tas fram för samma 
fas tighet. Det har nu visat sig att förutsättningar för utarbetande av 
detaljplan enligt de utgångspunkter som meddelats i kommunstyrelsens 
detaljplaneuppdrag inte längre är aktuella. 

Det är inte aktuellt att begära kommunstyrelsen att revidera uppdraget 
från kommunstyrelsens arbetsutskott då miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden enligt den nuvarande delegationsordningen 
kan besluta om uppdraget då de t fö ljer den gällande översiktsplanen. 
Istället bör det ursprungliga uppdraget att ta fram en detaljplan avslutas. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återkalla sitt 
beslut § 21, 2010 med uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
att utarbeta en ny detaljplan för Annerovägen/Skånevägen. 

Beslutsgång 

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

:)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 13 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-20 
Kommunstyrelsens beslut § 21, 2010 

Justerandes signatur 

(b 

20(35) 

DATUM: 2015-02-09 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21(35) 

DATUM: 2015-02-09 

§14 Yttrande över Trafikverkets remiss för funktionellt 

prioriterat vägnät 

Ordförandens signatur 

C5 

2014-KS-497 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Trafikverket avge yttrande över förslaget till funktionellt prioriterat 
vägnät i enlighet med ijänsteskrivelse daterad 2015-01-18. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har till Staffanstorps kommun översänt förslaget till 
funktionellt prioriterat vägnät för yttrande i syfte att förankra vägnätet 
samt för att få in synpunkter. 

Kommundirektören har i qänsteskrivelse daterad 2015-01-18 yttrat sig 
över förslaget till funktionellt prioriterat vägnät. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Trafikverket avge yttrande över förslaget till funktionellt 
prioriterat vägnät i enlighet med qänsteskrivelse daterad 2015-01-18. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens qänsteskrivelse 2015-01-18 
Förslag till funktionellt prioriterat vägnät 
MalmöLundregionens yttrande 2015-02-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 22(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§15 Yttrande över förslag till Trafik- och mobilitetsplan för 

Malmö stad 
2014-KS-543 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Malmö stad avge yttrande över förslaget till Trafik- och 
mobilitetsplan för Malmö stad i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 
2015-01-14. 

Ärendebeskrivning 

Malmö stad har till Staffanstorps kommun översänt förslaget till Trafik
och mobilitetsplan för Malmö stad för yttrande. Syfte med Trafik- och 
mobilitetsplanen är att fastställa en plan med strategier för hållbar 
stadsutveckling inom Malmö stad. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-01-14 yttrat sig 
över förslaget till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Malmö stad avge yttrande över förslaget till Trafik- och 
mobilitetsplan för Malmö stad i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 
2015-01-14. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-01-14 
Förslag till Trafik- och mobilitetsplan för Malmö stad 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 23(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§16 Yttrande över Boverkets rapport "Expertfunktion för 

byggskador" 
2014-KS-535 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Socialdepartementet avge yttrande över Boverkets rapport 2014:22, 
"Expertfunktion för byggskador" i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 
2015-01-18. 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har till Staffanstorps kommun översänt Boverkets 
rapport " Expertfunktion för byggskador" för yttrande. Boverket har av 
regeringen fått i uppdrag att utreda om särskild expertfunktion för 
byggskador bör inrättas. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-01-18 yttrat sig 
över Boverkets rapport 2014:22, "Expertfunktion för byggskador". 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Socialdepartementet avge yttrande över Boverkets rapport 
2014:22 "Expertfunktion för byggskador" i enlighet med tjänsteskrivelse 
daterad 2015-01-18. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-01-18 
Boverkets rapport 2014:22, Expertfunktion för byggskador 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 24(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§17 Svar på motion om förändring av nuvarande avgiftssystem 

inom äldreomsorgen i statfanstorps kommun 
2013-KS-148 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, med vidhållande av sitt förslag till beslut§ 18, 2014 innebärande att 
kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen i den resterande del 
som avser antagande av en tillämningstaxa för kostavgift i särskilt boende 
där Staffanstorps kommun järnkar kostavgiften för dem som har låg 
inkomst, överlämna socialnämndens beslut enligt§ 110, 2014 till 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på Laila Olsens (S) motion om förändring av 
nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorgen i Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014, § 
46 med hänvisning till minoritetsregeln att återremittera ärendet till 
socialnämnden för en kartläggning enligt motionens första och andra att
sats. Socialnämnden har beslutat att såsom svar till kommunfullmäktige 
överlämna en kartläggning av kostavgift i särskilt boende i enlighet med 
kommunfullmäktiges lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att, med 
vidhållande av sitt förslag till beslut§ 18, 2014 innebärande att 
kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen i den resterande del 
som avser antagande av en tillämningstaxa för kostavgift i särskilt boende 
där Staffanstorps kommun järnkar kostavgiften för dem som har låg 
inkomst, överlämna socialnämndens beslut enligt§ 110, 2014 till 
kommunfullmäktige. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige besluta att bifalla motionens samtliga att-satser samt 
att Staffanstorps kommun tillämpar alternativ l i kartläggningen som 
innebär en jämkning för personer med låg inkomst d .v.s. med negativt 
avgiftsutrymme, (i enlighet med motionens tredje att-sats). För övriga 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMU N 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 25(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Forts. § 17 

gäller nuvarande avgiftsregier. Alternativ 1 ersätter ansökan om 
försörjningsstöd . Jämkning kan medges efter individuell prövning och 
med krav på ansökan om bostadstillägg, samt att under förutsättning att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget ska socialnämnden kompenseras 
med 300 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande. 

o d' . l d r mane e amoter T"' t .. d .. t Janstgoran e ersat are J a N' A eJ vs tar 

Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) Magnus Ols~~~.l~'!) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Bertil Persson (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

)rdförandens signatur 

Kommunstyrelsen 26(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Forts.§ 17 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån 
för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-18 
Socialnämndens beslut§ 110, 2014 
Kartläggning av kostavgift i särskilt boende 
Kommunfullmäktiges beslut§ 46, 2014 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation 

Avgiftssystem inom äldreomsorgen 

För oss socialdemokrater är det självklart att en kommun inte ska ha ett 
avgiftssystem som innebär att den enskilde ska behöva söka försörjningsstöd (i 
daglig tal kallat socialbidrag) för att kunna betala sin faktura till kommunen. 

Idag är Staffanstorp med ett kostpris på 2.945 kronor i månaden en av de 
kommuner som tar ut den högsta avgiften i Skåne. 
Socialstyrelsen rekommenderar kommunerna att ta ut en matavgift som motsvarar 
en kostnad enligt Konsumentverkets rekommendationer. En rekommendation som 
Staffanstorps kommun inte följer. 

Vi anser därför att Staffanstorps kommun alltid ska jämka avgiften för personer 
med låga inkomster (dvs med negativt avgiftsutrymme). För många, inte minst 
bland våra äldre, är det en skam att behöva söka socialbidrag vi lket åtskilliga 
undersökningar/forskningsrapporter vittnar om. 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsen 

Staffanstorp 2015-02-09 
För Socialdemokraterna 

~c~ 
Pierre Sj" ström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 27(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-02-09 

§18 Svar på motion om gratis bussresor för pensionärer i 

statfanstorps kommun 
2014-KS-117 

Kommunstyreisen beslutar föreslå kommunfulimäktige besluta 

att med hänvisning till utvecklingschefens ~änsteskrivelse daterad 2015-
01-20 samt kommundirektörens ~änsteskrivelse daterad 2014-09-22 anse 
motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på Gunnar Lindelis (SPI) motion om gratis bussresor 
för pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 
17 november 2014, § 163 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen 
för en förnyad utredning om möjligheterna att erbjuda kort för fria resor 
för pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsättningar 
för sådant erbjudande såsom kostnader m.m. 

Utvecklingschefen Bo Certsson har i ~änsteskrivelse daterad 2015-01-20 
redovisat en förnyad utredning enligt kommunfullmäktiges länmade 
direktiv. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till 
utvecklingschefens ~änsteskrivelse daterad 2015-01-20 samt 
kommundirektörens ~änsteskrivelse daterad 2014-09-22 anse motionen 
besvarad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Utvecklingschefens ~änsteskrivelse 2015-01-20 
Kommundirektörens ~änsteskrivelse 2014-09-22 
Kommunfullmäktiges beslut § 163, 2014 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kom m u n styre Isen 28(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§19 Svar på motion om bussförbindelse mellan Hjärup och 

statfanstorp 
2014-KS-329 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse daterad 2015-02-01 anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på Rolf Linds ( --) motion om bussförbindelse mellan 
Hjärup och Staffanstorp. Motionären föreslår bland annat att en fast 
förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med 
minst tre returresor per dag. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-02-01 yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av David 
Wittlock (MP), a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-01 anse motionen 
besvarad . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-02-01 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyre lsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(35) 

DATUM: 2015-02-09 

§20 Svar på motion om kultur- och fritidsplan för Slaffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

2014-KS-522 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till gällande styrsystem för Staffanstorps kommun, 
vilket redovisats i kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2015-01-
18, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på Werner Ungers (S) motion om kultur- och 
fri tidsplan för Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
utarbeta en kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-01-18 yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till gällande s tyrsystem 
för Staffanstorps kommun, vilket redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse daterad 2015-01-18, avslå motionen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Eric Tabichs (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Ordförandens signatur 

" 

Kommunstyrelsen 30(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Forts. § 20 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M) yrkande. 

o d ' . l d r mane e amoter T" t .. d .. tt . Jans tgoran e ers a are J a N. A t • 
~ vs ar 

Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) Magnus Olsson (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Bertil Persson (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-01-18 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Kultur och Fritidsplan 

En Kultur- och fritidsplan är ett kommunövergripande dokument som ger uttryck 
för kommunens samlade ambitioner och syn på verksamhetsområdets utveckling 
de närmaste åren. Planen är också avsedd att vara ett stöd i det framtida arbetet 
för såväl förtroendevalda som anställda i kommunen. 

Till skillnad från majoritetens mandaperiodbeställning (politiskt dokument) och 
eventuella genomförandeplaner som utgår från de prioriterade målen är en kultur
och fritidsplan ett heltäckande dokument där förankringen sker dels via 
medborgardialog dels via dialog med föreningslivet. 

Planen bör utarbetas av en grupp politiker som har i uppdrag att formulera mål för 
den fortsatta (framtida) utvecklingen av kommunens kultur- och fritidspolitik. 
Under arbetets gång ska arbetsgruppen ta hjälp av referensgrupper inom kultur-, 
idrotts- och fritidsområdet som kan ge arbetsgruppen värdefulla synpunkter och 
kunskaper. 

Fritidsplanens viktigaste uppgift är: 

• Att ange mål och riktlinjer och fungera som planeringsunderlag för 
den framtida verksamheten 
• Att ge förutsättningar för en utvecklande dialog med kommunens 

invånare och föreningsliv och möjlighet till såväl insyn i som påverkan 
på de beslut som kommunen fattar i kultur- och fritidsfrågor 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsen 

Staffanstorp 2015-02-09 
För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§21 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-33 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Särskilda uttalanden 

31(35) 

DATUM: 2015-02-09 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning 
punkten a), se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens delega tionsbesl u t: 
a) Godkännande att teckna överenskommelser med Migrationsverket 

om blandade platser gällande boende för såväl asylsökande 
ensamkommande barn som ensamkommande barn med 
uppehållstills tånd utan legal vårdnadshavare. Dnr 2014-KS-467 

b) Remittering av motion om offentlig toalett i Staffanstorps 
kommun. Dnr 2014-KS-567 

c) Remittering av motion om lekplatser i kommunal regi. Dnr 2014-
KS-568 

d) Remittering av motion om att öka valfriheten inom äldrevården i 
Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-563 

e) Remittering av motion om översyn av gemensamhetsanläggningar 
i Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-566 

f) Remittering av medborgarförslag om att införa förbud mot aktivt 
tiggeri inom Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-561 

Kom m und i rektörens de lega tionsbeslu t: 
g) Antagande av anbud avseende utförande av sotning och 

brandskyddskontroll i Lomma kommun under tiden 2015-07-01-
2017-12-31. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I(OMMUN 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 32(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

Dnr 2014-KS-556 

Ekonomichefens delegationsbeslut: 
h) Nyupplåning av 40 mkr för finansiering av förvärv av 

anläggningstillgångar under 2014. Dnr 2014-KS-191 

i) Omallokering inom ramen för den långfristiga portföljen, Agenta 
svenska aktier. Dnr 2015-KS-14 

Övriga delegationsbeslu t: 

j) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. Dnr 
2015-KS-9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokollsanteckning 

Ärende 20 Redovisning av delegationsbeslut KS 2015-02-09 punkt a) Godkännande att 
teckna överenskommelser med Migrationsverket om blandade platser gällande boende fö r såväl 
asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstill stånd utan legal 
vårdnadshavare. D nr 20 14-KS-467 

l December månad skrevs ett nytt avtal med Migrationsverket om ensamkommande och 
asylsökande barn. Detta skrev ordförande i Kommunstyrelsen (Christian Sonesson) under enligt 
punkt 21 i delegationsordning för kommunstyrelsen Författning 1.3.1. Den lyder: 
"21 Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas." 
Då ställer jag mig frågan hur ett nytecknande av detta avtal kan bli brådskande? 
Håller inte kommunen reda på när avtal löper ut? 
Är det så, så måste kommunen införa nya rutiner. 

För det andra så står det i samma Delegationsordning att: 
"Ärenden som inte får delegeras enligt 6 kap 34 § kommunallagen: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål. inriktning. omfattning eller kvalitet. " 
När ett avtal ändras från 8 ensamkommande och asylsökande barn till 30 tycker jag att det faller in 
under omfattning i denna paragraf. Därfor kan detta beslut inte delegeras enligt mig. 

För det tredje står, fortfarande i samma Delegationsordning ,att: 
"Av kommunstyrelsen delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärenden av principiell beska(fenhet 
eller eljest av större vikt. " 
Utökningen från 8 till 30 ensamkommande barn anser jag både vara av principiell beskaffenhet och 
större vikt. Ännu ett skäl till att delegeringen inte är rätt. 

Dessa punkter tycker jag är tillräckliga för att ifrågasätta legitimiteten av avtalet som enligt mig är 
undertecknat av ej behörig person. 

Och man kan även ställa sig frågan om inte ett avtal som ändras så väsentligt t.o.m. skulle beslutas 
av kommunfullmäktige. 

statfanstorp den 7 l !)_ 2015 

ichar·d Olsson Sverigedemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 33(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

§22 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-19 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Jordbruksverkets skrivelse om förnyat förordnande av ledamöter 
till de regionala djurförsöksetiska nämnderna. 

b) Länsstyrelsens information om Länsprogram för regional 
miljöövervakning i Skåne 2015-2020. Dnr 2014-KS-93 

c) Information om insatskapital och den nya stadgarna för 
Kommuninvest Ekonomisk Förening. Dnr 2014-KS-546 

d) Avtal om överlåtelse av markanvisningsavtal om utbyggnad av 
Rudolf Bååths väg, Borggård, till Brf Borggården i Staffanstorp. 
Dnr 2009.122 

e) Staffanstorps kommuns svar på förfrågan om koncernstruktur 
inom Sysav och ägarkommuner. Dnr 2014-KS-519 

f) Vänsterpartiets meddelande om vilka personer för (V) som har 
insynsplatser i socialnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden. Dnr 2014-KS-558 

g) Uppdragsavtal med Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 
om arbetsmarknadsåtgärder för unga i projektet" Accelerera 
Staffanstorp" under perioden 2014-07-01 - 2015-12-31. Dm 2014-
KS-559 

h) Sveriges kommuner och landstings "Öppna jämförelser Energi och 
klimat 2014" . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( S 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 
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Kommunstyrelsen 34(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-09 

i) Protokoll från styrelsesammanträden 2013-11-13, 2014-03-03, 2014-
05-27. 2014-07-31 och 2014-09-30 med Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB. 

j) Tecknande av licensavtal med Fuj itsu Sweden AB avseende Visual 
Arkiv. Dnr 2015-KS-11 

k) Undertecknat tilläggsavtal till markanvisningsavtal gällande 
försäljning av del av St Uppåkra 12:2 till Hemsö Hjärup Fastigheter 
AB för uppförande av fastighet för skol- och idrottsverksamhet 
Dnr 2014-KS-92 

l) Nyttjanderättsavtal med Hemsö Hjärup Fastigheter AB med rätt 
att nyttj a 8 st parkeringsplatser på del av fastigheten St Uppåkra 
12:2. Dnr 2014-KS-92 

m) Förtydligande nr 1 till hyresavtal med Hemsö Hjärup Fastigheter 
AB om ny skola och idro ttshall. Dnr 2014-KS-92 

n) Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om sänkt hastighet på 
väg 869 vid Druvans förskola, Nevishög. Dnr 2015-KS-18 

o) Överenskommelse mellan Staffanstorps kommun och E.ON Värme 
Sverige AB om förläggning av fjärrvärmeledning vid 
cirkulationsplatsen på Storgatan. Dnr 2010.37 

p) Meddelande till Malmö stad att Staffanstorps kommun avstår från 
att lämna yttrande över remiss med förslag till 
Trafiksäkerhetsstrategi för Malmö. Dnr 2014-KS-577 

q) Meddelande till Lomma kommun att Staffanstorps kommun avstår 
från att lämna yttrande över förslag till Utvecklingsplan för Bjärred 
och Borgeby. D nr 2014-KS-564 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 35(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-02-09 

r) Beslut om förordnande av nya kontrollanter för föreningar som har 
regis trerats för lotteriverksamhet Dnr 2015-KS-21 

s) Redovisning av konsumentvägledningsverksamhet i Staffanstorps 
kommun, Burlövs kommun, Kävlinge kommun och Svedala 
kommun år 2014. Dnr 2015-KS-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 


