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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-1 6 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsen 
2015-03-16 
Klockan 18.00- 18.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkt·a 
§24 - §41 

2015-03-18 
2015-04-08 
Rådhuset 

Vesna Casitovski 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 20 15-03-1 6 

§24 Val av representant i sydvatten AB:s valberedning för 

tiden 2015-2018 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fö r tiden 2015-2018 till representant i Sydvatten AB:s va lberedning utse 
Berit Lagergren (M), Fina lvägen 12, 245 42 Staffanstorp, samt 

att för tiden 2015-2018 ti ll ersättare i Sydvatten AB:s valberedning utse 
Margareta Pau li (M), Vi brafonvägen 4, 245 42 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att utse 1 representant och 1 ersättare i Sydvatten 
AB:s va lberedning för tiden 2015-2018. 

Valberedningen har enl igt beslut § 35, 2014 föres lagit kommunstyrelsen att 
till representant för Staffanstorps kommun utse Berit Lagergren (M ) och till 
ersä ttare utse Margareta Pau li (M). 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyre lsen ska 
besluta att för tiden 2015-2018 till representant i Sydvatten AB:s 
va lberedning utse Berit Lagergren (M), Fina lvägen 12, 245 42 Staffanstorp, 
samt för tiden 2015-2018 till ersättare i Sydvatten AB:s va lberedning utse 
Margareta Pauli (M), Vibrafonvägen 4, 245 42 Staffanstorp. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll bes lut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut§ 35,2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

rf1 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(25} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

§25 Val av sakkunnig för yttrande över lämplighet som 

hemvärnsman för tiden 2015-2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för tiden 2015-2018 till ansvarig för yttrande över lämplighet som 
hemvärnsman utse Björn Stigborg (S) , Knutsborg 25, 245 45 Staffanstorp, 
samt 

att för tiden 2015-2018 ti ll ersättare för yttrande över lämplighet som 
hemvärnsman utse Evert O lsson (C), Frostavägen 8, 245 38 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har att utse ansvarig för yttran de över lämplighet som 
h emvärnsman samt ersätta re för denna fö r tiden 2015-2018. 

Valberedningen har en ligt beslut § 37, 2014 fö reslagit kommunstyrelsen att 
ti ll ansvarig utse Björn Stigborg (S) och ti ll ersättare utse Evert O lsson (C). 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt för tiden 201 5-2018 till ansvarig för yttrande över lämplighet 
som hemvärnsman utse Björn Stigborg (S), Knutsborg 25, 245 45 
Staffanstorp, samt att för tiden 2015-2018 till ersä ttare för yttrande över 
lämplighet som hemvärnsman utse Evert Olsson (C), Frostavägen 8, 24 5 38 
Staffanstorp . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till bes lu t och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslut § 37, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 6(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03- 16 

§26 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i statfanstorps 

Tennisklubb för år 2015 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fö r år 201 5 ti ll revisor i Sta ffansto rps Tennisk lubb utse Stefan Knutsson 
(S ), Klågerupsvägen 15, 245 45 Sta ffanstorp, samt 

att fö r år 2015 ti ll revisorsersä ttare i Sta ffanstorps Tennisklubb utse Ger t
Inge H anshammar (M ), Lutavägen 1 245 42 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ha r att utse 1 revisor och 1 revisorsersättare i 
Sta ffanstorps Tenn isklubb för år 2 015. 

Va lberedningen ha r enligt beslu t § 36, 2014 fö reslagit kommunstyrelsen att 
till revisor utse Stefan Knu tsson (S) och till revisorsersätta re utse Gert-Inge 
H a nshammar (M ). 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt fö r å r 2015 till revisor i Staffanstorps Tenn isklubb utse Stefan 
Knutsson (S ), Klågerupsvägen 15, 245 45 Staffansto rp, sa mt a tt för år 2015 
till revisorsersä tta re i Staffanstorps Tennisk lubb utse Gert-Inge 
H anshamma r (M ), Lutavägen l 24 5 42 Staffa nstorp . 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar a tt det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen ha r beslu ta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Valberedningens beslu t § 36, 2 014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 7(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

§27 Inrättande och val av beredning för kostfrågor 2015-

2018 
2015-KS-64 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inrätta och utse en beredning för kostfrågor för mandatperioden 2015-
2018 bestående av 8 ledamöter. Beredningens uppdrag ska vara att inom 
beslutade budgetramar och med beaktande av reglerna i Lagen om offentlig 
upphandling utforma en kostpo licy för Staffanstorps kommun, 

att för tiden 2015-2018 t illledamöter i beredningen för kostfrågor utse: 

l. Ca rina Vidovic (M) 
2. Laila O lsen (S) 
3. Björn Stigborg (S) 
4. Ulla Winrup (SD) 
5. David Wittlock (MP) 
6. Björn Magnusson (FP), tillika ordförande 
7. Josefine Weber (C) 
8. Joakim Borglin (KD) 

Ärendebeskrivning 

Betydelsen av bra kost har uppmärksammats både i verksamheter som 
riktar sig till barn och till ä ldre. Projekt genomfö rs och pågår i många 
ko mmuner kring matsvinn, matmi ljö och nutrition med syfte att öka 
brukarnas nö jdhet. 
I politiska visioner finns en vilja att p åverka kostfrågan. En beredning för 
kostfrågor kan ge frågan en sä rskild uppmärksamhet och få uppdrag att ta 
fram en kostpolicy som ska kunna utgöra ett underlag för ställningstagande 
i kostfrågor. Beredningens uppdrag mås te ta hänsyn till besluta d budget och 
ti ll regelverket i Lagen om offentlig upphand ling då kostpo licyn utformas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att inrätta och utse en beredning för kostfrågor för mandatperioden 
2015-2018 bestående av 8 ledamöter. Beredningens uppdrag ska vara att 
inom beslutade budgetramar och med beaktande av reglerna i Lagen om 
offentlig upphandling utforma en kostpolicy för Staffanstorps kommun, 
samt att för tiden 2015-2018 tillledamö ter i beredningen för kostfrågor 
utse: Carina Vidovic (M), Lai la Olsen (S), Björn Stigborg (S), Ulla Winrup 
(SD), David Wittlock (MP), Björn Magnusson (FP) tillika ordförande, 
Josefine W eber (C) och Joakim Borglin (KD). 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

el 
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Ordförandens signatur 

(J 

Kommunstyrelsen 8(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

Forts. § 27 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutsko ttets bes lut § 12, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-1 6 

§28 Bokslut för år 2014 för kommunstyrelsen och 

resultatenheterna kost och ekonomi 
2015-KS-38 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättad årsredovisning för kornmunsstyre lsen och 
resultatenheterna kost och ekonomi avseende år 2014. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bokslut för år 2014 för kommunstyrelsen samt 
resulta tenheterna kost och ekonomi. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna upprättad årsredovisning för kommunsstyrelsen och 
resultatenheterna kost och ekonomi avseende år 20 14. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förs lag till beslut och 
fi nner a tt kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 6, 2015 
Årsredovisning 2014 , Kommunstyrelsen 
Årsredovisning 2014, Resultatenhet kost 
Årsredovisning 2014, Resulta tenhet ekonomi 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 
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Kommunstyrelsen 1 0(2 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-03-1 6 

§29 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2014 för 

av Staffanstorp kommuns förvaltade stiftelser 
2015-KS-40 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i syfte att upp lösa fonden, ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att utbeta la å terstående kapita l i stiftelsen E och J N ilssons do nation, samt 

att i övrigt lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ä re ndebeskrivn i ng 

Redovisning a v verksamhets- och revisionsberättelser för å r 2014 för a v 
Staffanstorps kommuns förvaltade stiftelser. 

Kammarkollegiet beslutade 2009 att Stiftelsen sko lområdets samfond får 
förbruka både kapital och ränta för stiftelsens ändamål. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade samma år att kap italet och räntan skulle 
betalas ut. Beslutet kommer a tt verkstä llas under år 2015. 

Enligt nya stiftelselagen ska a lla stiftelser registreras hos länsstyrelsen sen ast 
den siste december 2015. Länsstyrelsen kommer a tt ta ut en å rlig 
registerhålln ingsavgift på 200 kr och en å rlig tillsynsavgift på 200 kr. Då 
den samlade behållningen i stiftelsen E och J Nilssons donation endast 
uppgår ti ll 5 562,46 kr kan den årliga avkastn ingen inte kunna täcka dessa 
avgifter varför kapita let på sikt kommer att fö rbrukas. 

Enligt nya stiftelselagen få r styrelsen eller förvalta ren besluta om att 
fö rbruka stiftelsens ti llgångar för det ändamål som är bestämt eller fö r ett 
ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta , om 
l. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, 
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, 
3. värdet av ti llgå ngarna understiger ett gränsbelopp som motsvarar tio 
gånger prisbasbeloppet, sa mt 
4. stiftelsen saknar sku lder. 

Samtliga kriter ier ä r uppfyllda varför stiftelsen E och J N ilsson fö res lås 
upplösas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att i syfte a tt upplösa fonden , ge 
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag a tt utbeta la återstående kapital i 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4/ 
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Ordförandens signatur 

CJ 

Kommunstyrelsen 11(25} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03- 16 

Forts. §29 
stiftelsen E och J N ilssons dona tion, samt att i övrigt lägga informationen 
till handlinga rna. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till bes lut och 
finner a tt kommunstyrelsen har beslu ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut§ 7, 2015 
Verksamhetsberättelser för stiftelserna 
Ekonomisk sammanställning 
Revisionsberätte lse 

Justerandes signatur 

!/f 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 12(2 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-1 6 

§30 Förslag t i Il utökad borgensram för sydvatten AB 
2015-KS-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 5 miljoner kronor t ill 38 
miljoner krono r. 

Ärendebeskrivning 

Beslutad borgensram uppgår fö r närvara nde till 33 miljoner kronor. Då 
Sydvatten AB under våren 2015 kommer att uppta nya lån om totalt 300 
miljoner kronor fö rdelat på tre å r beräknas den beslutade borgensramen för 
Staffanstorps kommuns del överskr idas med som mest 3,5 miljoner kronor. 
Under 2012 redogjordes för de komma nde årens investeringsbehov men då 
Staffanstorp prec is tagit beslut om utökad borgensram togs inga nya beslut 
vid det till fä Ilet. 
Inves teringsbehovet avser främst sä kerhetshöj ande åtgä rder i fo rm av 
utökad redundans i räva rtensystemen samt ökat skydd av räva rtentäkter 
och anläggninga r. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föres lå kommunfullmäktige 
besluta a tt utöka borgensramen för Sydvatten AB med 5 miljoner kronor 
ti ll 38 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

O rdföra nden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighe t med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 8, 2015 
Skri velse från Sydvatten AB 2015-01-26 inklusive b ilagor 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t dr agsbes t yrka n de 

(j 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 13(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

§31 Förslag till införande av parkeringsövervakning i 

Staffanstorps kommun 
2015-KS-65 

Kommunstyrelsen beslutar f öreslå kommunfullmäktige besluta 

att i Staffanstorps kommun ska kommunen sjä lv, då fr. om den 1 juni 
2015, svara för sådan parkeringsövervakning som anges i 1 §lag (1987:24) 
om kommunal parkeringsövervakning m.m, 

att elen kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta de områden som 
framgår av bilaga 1, 

att det minsta anta l parkeringsvakter som behövs för 
parkeringsövervakningen ska vara en , 

att t ill kommunstyrelsen delegera att, då istället för tekniska nämnden, 
besluta om felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun, samt 

a tt uppdra till kommunstyrelsen att unelerrätta Po lismyndigheten om detta 
beslut, a tt besluta i ä renden om förordnande av parker ingsvakter, och i 
andra frågor som rör kommunal parkeringsövervakning, samt att i övrigt 
vidta de å tgärder som kan påka llas för att införa kommunal 
parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun i en lighet med i ärendet 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Lagen om kommuna l parkeringsövervakning ger kommuner rättighet att 
införa parkeringsövervakning. Den övergripande uppgiften med 
parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och 
ti llgänglighet för trafika nter av a lla slag. I arbetet med att främja 
trafiksäkerheten ska de oskyclclacle trafikanternas behov särskilt beaktas. 
Parke ringsövervakning ska samordnas med annan övervakning och på sätt 
bidra till ökad trygghet i samhället genom att öve rvaka ren också kan se och 
å tgärda andra ärenden. M å lsättningen med parkeringsövervakning i 
Staffanstorps kommun ä r att den ska bidra till att skapa en god tra fikmiljö . 

Kommundi rektören har redogjort för ä rendet i tjänsteskrive lse da terad 
20 15-02-17. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Ordförandens signatur 

t J 

Kommunstyrelsen 14(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

Forts. § 31 

Yrkanden 

N ino Vidovic (M ) yrkar, med instämmande av Pie rre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige beslu ta att i 
Staffanstorps kommun ska ko mmunen själv, då fr. om den 1 juni 2015, 
svara för sådan parkeringsövervakning som anges i 1 § lag (1987:24 ) om 
kommunal pa rkeringsövervakning m.m, 

a tt den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta de områden som 
framgå r av bilaga 1, 

att det minsta anta l parkeringsvakter som behövs för 
parkeringsöve rvakningen ska va ra en, 

att till ko mmunstyrelsen delegera a tt, då istä llet fö r tekniska nämnden, 
bes luta om felp arkeringsavgifter i Staffanstorps kommun, samt 

att uppd ra ti ll ko mmunstyrelsen att underrätta Polismyndigheten om detta 
bes lut, a tt besluta i ä renden om fö rordna nde av pa rkeringsvakter, och i 
andra frågor som rör kommuna l pa rkeringsövervakning, samt att i övrigt 
vidta de å tgä rder som kan påkallas fö r a tt införa kommunal 
pa rkeringsöverva kning i Staffanstorps kommun i en lighet med i ä rendet 
föreliggande t jänsteskrivelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag t ill beslu t och 
fi nner att kommunstyrelsen ha r bes lutat i enlighe t med detta. 

Beslutsunder lag 

Arbetsutskottets beslut § 11, 2015 
Kommundirektörens tj änstesk rive lse 2015-02-1 7 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 
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Kommunstyrelsen 15(2 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-03-16 

§32 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
201 5-KS-58 

Kommunstyrelsen beslutar 

att begräsningen av ka pita lbindningstiden i punk t 13 i kommuns tyrelsens 
delega tionsordning stryks. 

Ärendebeskrivning 

En ligt punkt 13 i ko mmunstyrelsens delegationsordning ka n ekonomichefen 
omsätta lå n med en förnya d löptid om högst 5 år. Begrä nsningen innebär i 
prak tiken att lån som förfa ller ti ll beta lning aldrig kan placeras med längre 
bindningstid då givna offerter har fö r kort giltighetstid fö r att ett 
kommunstyrelsebeslut ska gå att invänta. Samtid igt anger beslu tade 
ekonom istyrprinciper att refina nsieringsrisken ska minskas genom a tt 
lånens kapitalförfa ll ska spridas över tiden. Staffa nstorps ko mmuns lån ska 
fö lja nedanstående förfa llostruktur. 

Kap ita l- Min M ax 
bindn ing( å r) 
1-3 0% 30% 
3-5 0% 30% 
5-7 0% 30% 
7-10 0% 30% 

För att detta ska vara möjlig t även vid omsättning av befintliga lån som 
fö rfa ller ti ll beta ln ing, fö reslås a tt p unkt 13 i kommunstyrelsens 
de legationsordning ändras från "Omsättning av löpande lån med en 
förnya d löptid om högst 5 å r" ti ll "Omsättning av löpande lån" . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att begräsningen av 
kapita lbindningstiden i punkt 13 i kommunstyrelsens delegationsordning 
stryks. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 10, 20 15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{j 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 16(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

§33 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt 

kommunallagen 
2015-KS-68 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Förva ltningsrä tten i Malmö avge yttrande enl igt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i M a lmö har, med anledning av överk lagande enligt 
bilaga 1, i föreläggande den 25 februari 2015, i sitt må l1772-15, begärt 
Staffanstorps ko mmuns sva r vad gä ller sakfrågan i målet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Fö rvaltningsrätten i M almö avge yttrande enligt bilaga 2. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Richard O lsson (SD) i hand läggningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrive lse, 2015-03-10 med bilaga 1 och 2 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C j 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§34 Planprogram för Sockerstan 
2013-KS-272 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Redogörelsen efter programsamråd, 

att godkänna Planprogram för Sockerstan, 

17(2 5) 

DATUM: 2015-03- 16 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska upprätta detaljplaner för 
Sockerstan, när beslu t om uppdrag från kommunstyrelsen om planläggning 
har fattats, i enlighet med p lanprogrammet, samt 

att därmed inte utse ny styrgrupp för Sockerbruksområdet. 

Ärendebeskrivning 

Planprogrammet för Sockerstan u treder förutsättningarna för att omvand la 
Staffanstorps gamla sockerbruksområde till en ny, funktionsblandad 
stadsdel med egen identitet och god kollektivtrafikförsörjning. Inom 
området bedöms upp till 1000 bostäder rymmas, samt lokaler för handel, 
kontor, verksamheter, kulturaktiviteter och utbildn ing. 

Samrådshand lingen av planprogrammet baserades på två alterna tiv för 
kollektivtrafikfö rsörjningen av Sockerstan, ett buss/spå rvägsal ternativ och 
ett järnvägsa lternativ. M ot bakgrund av Tra fi kverkets stä llnings tagande 
kring Simrishamnsbanan som innebär att riksin tresset för järnväg framöver 
kommer att ligga kva r längs befintlig banva ll, gränsande till Sockerstan, 
utgå r buss/spårvägsa lternativet ur planprogrammet. Övriga huvudsakliga 
förändr inga r bestå r i att den fö res lagna bilkopp lingen mot Vädurens väg i 
norr utgå r samt att de angivna byggnadshöjderna inom området gö rs mer 
flex ibla. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) , att 
kommunstyrelsen ska besluta att godkänna Redogö relsen efter 
programsamråd, att godkänna Planprogram fö r Sockerstan, att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska upprätta detaljplaner fö r Sockersta n, nä r 
beslut om uppdrag från kommunstyrelsen om planläggning har fattats, i 
enlighet med planprogrammet, samt därmed inte utse ny sty rgrupp för 
Sockerbruksom rådet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

CJ 

Kommunstyrelsen 18(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-1 6 

Forts. § 34 

Beslutsgång 

Ord föranden konstaterar att det enelast före ligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-03-03 
Redogörelse efte r programsamråd 
Goclkännanclehancl ling, Planprogram för Sockerstan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 19(2 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-03-1 6 

§35 Yttrande över förslag till revidering av Regional 

transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 
2015-KS-46 

Kommunstyrelsen beslut ar 

att ti ll Regionala utvecklingsnämnden i Skåne avge i ä rendet föreliggande 
yttrande da terat 2015-03-16 . 

Ärendebeskrivn ing 

Regionfullmäktige beslutade a tt fa ststä lla Regional 
transportinfrastrukturplan i Skåne 2014-2025 i jun i 2014. I beslutet ingick 
att regionala tillväxtnämnden ska å terko mma til l Regionfull mäktige 
angående fö rslag t ill revidering av pla nen. 

Fö rslag till revidering syfta r till en o mfö rdeln ing av medlen inom perioden 
och omfa tta r enbart pro jekt belägna i Vellinge kommun, Ma lmö stad och 
Lunds ko mmun. 

I ä rendet fö religge r Staffansto rps ko mmuns och Burlövs kommuns 
gemensamma yttrande (da tera t 201 5-03-16 ) över förslag till revidering av 
Regional transportinfrastrukturplan fö r Skåne 2014-2025. 

Yrkanden 

Ordfö randen Chr istian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Regionala utvecklingsnämnden avge i ärendet fö religgande 
yttra nde da te ra t 2015-03-16. 

Beslutsgång 

O rd fö ra nden konsta tera r a tt det endast fö religger ett fö rslag ti ll beslu t och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 13, 2015 
Sa mrådsunderlag 
Staffansto rps ko m muns och Burlövs kommuns gemensamma yttrande 
20 15-03-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) 11 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 20(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

§36 Optionsavtal för Vikhem Il, del av stanstorp 5:1, 

delområde A, B, C och F 
2015-KS-61 

Kommunstyrelsen beslutar 

a tt godkänna utarbetat förs lag ti ll optionsavtal för markanvisn ing med 
Vikhem Exploatering AB, org.nr: 556814-2854, för del av Stanstorp 5:1, 
delområde A, B, C och F, ca 6 326 kvm. 

Ärendebeskrivning 

Optionsavtalet reglerar å tagande och skyldighete r under optionstiden samt 
bestämmelser om framtida förvärv av delar av bostadsu tbyggnadsprojektet 
Vikhem II. Optionsavta let ska resul tera i Markanvisningsavtal med syfte a tt 
genomföra byggnation av bostä der. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbeta t förslag till optionsavtal fö r markanvisning med Vikhem 
Exploatering AB, org.nr: 556814-2854, för del av Stanstorp 5:1, delområde 
A, B, C och F, ca 6 326 kvm. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 14, 2015 
Optionsavta l, delområde A, B, C och F inklusive bilagor 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( j 1/ 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21 (25) 

DATUM: 201 5-03-1 6 

§37 Optionsavtal för Vikhem Il, del av stanstorp 5:1, 

delområde D, E och l 

Ordförandens signatur 

() 

2015-KS-45 

Kommunstyre lsen beslutar 

att godkänna utarbeta t förslag till op tionsavtal för markanvisning med 
Tommy Nilsson Holding AB, org.nr : 556652-1315, för del av Stanstorp 
5: 1, delo mråde D, E och I, ca 13 083 kvm. 

Ärendebeskrivning 

Optionsavta let reglerar å tagande och skyldigheter under optionstiden samt 
bestämmelser om framtida förvärv av delar av bostadsutbyggnadsprojek tet 
Vikhem Il. Optionsavtalet ska resu ltera i Markanvisningsavta l med syfte att 
genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 

Eric Tabich {M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslut att godkänna 
utarbetat förslag till optionsavta l fö r markanv isn ing med Tommy N ilsson 
Holding AB, o rg.nr: 556652-1315, för del av Stanstorp 5:1, delområde D, 
E och I, ca 13 083 kvm. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 15, 2015 
Optionsavta l, delområde D, E, och I ink lusive bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 22(2 5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-03- 16 

§38 Markbyte med anledning av 4-spårsutbyggnaden i 

Hjärup 
2015-KS-67 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbeta t förs lag ti ll markbyte mellan Staffanstorps kommun 
- Akademihemman- Trafikverket. 

Ärendebeskrivning 

Tra fikverket har p lan lagt två o mråden fö r dels en omformarstation och dels 
en transformato rsta tion vi lka är belägna på Akademihemmans mark. Då 
Akademihemman inte få r m inska sitt markinnehav ha r Staffanstorps 
kommun tillsammans med T rafikverke t kommit fram till en lösn ing med 
markbyten mellan pa rterna. 
Detta innebär att Akademihemman byter mark m ed Staffanstorps kommun; 
Staffanstorps kommun byter mark med Trafikverket vilket ger 
Staffanstorps kommun ti llgång till mark i anslutn ing till Hjärups station. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta a tt godkänna 
utarbetat förs lag ti ll markbyte mellan Staffanstorps kommun
Akademihemman - Trafikverket. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt ko mmunstyrelsen ha r beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderl ag 

Arbetsutskottets beslut § 17, 2015 
Genomförandeavta l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-16 

§39 Svar på motion om utredning kring enheten Barn och 

unga 
2013-KS-284 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen bifallen med hä nvisning till genomförd utredning kring 
enheten Barn och ungas organisatoriska tillhörighet. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om utredning kring enheten 
Barn och ungas organisa to riska ti llhö righet. Arbetsutskottet beslutade den 
21 januari 2014 § 21 att remittera motionen till kommundirektören för 
yttrande. 
M ed anledningen av motionen har chefen för H u manistisk service gjo rt en 
utredning kring enheten Barn och ungas organisa to riska tillhö righet daterad 
2015-02-1 8. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta a tt anse motionen bi fa llen med hänvisning t ill 
genomförd utredning kring enheten Ba rn och ungas orga nisa to risk a 
tillhö righet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta te rar att det endas t föreligger ett fö rslag till beslu t och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 19, 2015 
Utredning kring enheten Barn och ungas organisatoriska t illhörighet 2015-
02-18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§40 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-50 

Kommunstyrelsen beslut ar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

O rdförandens delegationsbeslut: 

24(25) 

DATUM: 2015-03-16 

a) Bidrag beviljas med 30.000 kr till Lions Club och Lions Vikingen fö r 
a rrangemanget Lions Riksmö te 2015. Dnr 2015-KS-43 

b ) Fullmakt a tt deltaga vid Kommuninves t fö reningss tämma den 16 
april2015. 

c) Yttrande ti ll Förva ltningsrä tten i mål 1772-15 gä llande inhibition i 
ä rendet om överenskommelser med Migra tionsverket. Dnr 2015-KS-
68 

Ekonomichefens delega tionsbeslut: 
d ) Omsä ttning av lån hos Kommuninvest AB om 68 mkr. Dnr 2015-

KS-1 4 

e) Nyupplåning av hos Ko mmuninvest AB med 55 mk r. Dnr 2015-KS-
14 

Övriga delegationsbes lut: 
f) Yttrande i ä rende om ansökan om antagning i a llmänna hemvärnet. 

Dnr 201 5-KS-9 

g) Beslut om slutbesked gä llande anläggande av ny id rottsp lats och 
k lubbhus på Stora Uppåkra 12:2. Dnr 2014-KS-318 

h ) Tillstånd för anordnande av lo tteri, PRO Staffanstorp. Dnr 2015-
KS-81 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C\ t# 



starfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§41 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-53 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Beslutsunderlag 

25(25) 

DATUM: 2015-03-1 6 

a) Avtal om fl ygfo tografering av utbyggnaden inom Vikhemsområdet. 
Dnr 2015-KS-52 

b) Förvaltningsavtal med Staffanstorps Kommunfastigheter AB om 
fö rva ltning av anläggningar inom kultu r/fr itid , exploatering och 
ko mmunen. Dnr 2015-KS-77 

c) Trafikverkets beslut om va l av lokaliseringsa lternativ och fo rtsatt 
arbete för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla . Dnr 2013-
KS-51 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 1/1 


