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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Adjungerad: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-04-13 
Klockan 18.20-18.55, ajournering 18.35-18.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 42- § 58 

Christian Sonesson (M) ordf 
Pierre Sjöström (S) 
N ino Vidovic (M) 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 

Magnus Olsson (M) 
Werner Unger (S) 
Bertil Persson (M) 
Pia Jönsson (S) 
Björn Stigborg (S) 

Christopher Panica n 

Pierre Sjöström (S) 

Richard Olsson (SD) 
Tina Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (FP) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne N ilsson (C) 

Gisela Nilsson (FP) 
Toni Nilsson (SD ) 
Magnus Lunderquist (KD) 
Richard Fridh (S) 
Henrik Lerhin 
Inga lill Hellberg 
Vesna Casitovski 

Rådhuset, tisdagen den 14 april 2015 klockan 14.00 

~~&~.(ev\~~ 
sekreterare Vesna Casitovski 

a '([e-- c2 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 2(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04- 13 
statfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har t illkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträ des da tum: 

Kommunstyrelsen 
2015-04-13 

Sammanträdestid : 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

(5 

Klockan 18.20 -18.55, ajournering 18.35-18.40 
Rådh uset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 42 - § 58 

20 15-04-15 
2015-05-06 

Råw~Ac~~J 
Vesna Casitovsk i 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 3(29} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-1 3 

Innehållsförteckning 

§42 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2015-01-01 -
2015-02-28 ....................................................... ............. ............................. 4 

§43 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 2015-01-01 
- 2015-02-28 ................ ...................... .............................................. .... ..... . 5 

§44 Årsredovisning för å r 2014 för Staffanstorps kommun ..................... .. ........ 6 
§45 Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 ......................................................... 8 
§46 Angående införande av valfrihetssystem, en ligt LOV (lag om 

va lfrihetssystem, inom verksamheten särskilt boende) .. ...... .. ..................... l O 
§47 Hjärups nya försko la- Upphandlingsunderlag ...................... ... ................ 14 
§48 Ändring av sammanträdesdatum under 2015 för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige .................................................. ..... ........................... 16 
§49 Försäljningsuppdrag av mark, Kabbarp 3:8 ........ .. ............... .. ................... 17 
§50 Återka llande av uppdrag om deta ljplanering av området Ängslyckan i 

Hjärup ............... .... .... ............. .. ............... .. ....... .. .. ....... ..... .... .. .. ..... ..... ... ... 18 
§51 Föravta l Hjä rup Västerstad Skelettplan och Etapp lA, omfattande 

fastigheterna Hjärup 7:1 och 22:1 ................ .. .............................. .. ......... . 19 
§52 Tillstånd för hantering av brandfarlig vara ............ .. .. .. ... .. .. .. .. .. ........ .. ...... 20 
§53 Tillstånd brandfarlig vara för gasledning 16 bar genom Staffanstorps 

kornmun ....... ........ ... ... ................. ............................................................. 21 
§54 Svar på medbo rga rförslag o m parkeringsvakter i Staffanstorp .................. 23 
§55 Svar på motion om översyn av behandling av motioner i Staffanstorps 

ko1nn1un .. ... ................... ... ......... ..................................................... .......... 24 
§56 Svar på motion om att utvidga adressatkretsen för interpellationer och 

frågor i Staffanstorps kommun ................................................................. 26 
§57 Redovisning av delegationsbeslut.. .. .. ........................................................ 27 
§58 Redovisning av meddelanden .. .. .... .. .. .... .. .......... .. ...... .. .. ... ........ .. .... .. ........ . 28 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

(J 



statfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§42 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

perioden 2015-01-01 - 2015-02-28 
2015-KS-95 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 20 15-01-01-
2015-02-28 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Ingalill Hellberg förelägger en ekonomisk uppföljning 
för perioden 2015-01-01 -2015-02-28 för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01 -2015-02-28 
för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 25, 2015 
Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

(5 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04- 13 

§43 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

perioden 2015-01-01 - 2015-02-28 
2015-KS-96 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning fö r perioden 2015-0 1-01 -
2015-02-28 fö r Staffansto rps kommun samt a tt fö r kännedom anmä la 
ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljn ing för 
peri? den 2015-01-01 - 2015-02-28 för Staffanstorps kommun . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyre lsen ska 
beslu ta att godkänna redovisad ekonomisk uppfö ljning för perioden 2015 -
01-01- 2 01 5-02-28 för Staffanstorps kommun samt att för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 26, 2015 
M ånadsuppfö ljn ing för Staffanstorps kommun 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur U t d r agsbes tyr k a n de 

c s 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 6(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04- 13 

§44 Arsredovisning för år 2014 för statfanstorps kommun 
2015-KS-39 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att å rsredovisningen för år 20 14 för Staffanstorps kommun ska 
ko mpletteras med resulta tenheternas årsberättelser, 

att till kommunrevisionen fö r dess g ranskning överlämna i ärende t 
utarbetat förslag till årsredovisning med där tillhörande bi lagor fö r å r 2014 
fö r Staffanstorps kommun, samt 

att till kommunfu llmä ktige överlämna i ärendet förel iggande års redovisning 
med tillhörande bilagor för å r 2014 för Staffanstorps kommun. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna överlämnad å rsredovisning med tillhörande bilago r fö r å r 
2014 för Staffanstorps ko mmun. 

Ärendebeskrivning 

Sedan kommunstyrelsen har erhållit övriga nämnders redovisning av 
medelsförva ltningen under fö regående budgetår ska kommunstyrelsen 
upprätta en årsredovisning. 

Årsredovisningen ska av kommunstyrelsen överlämnas ti ll rev isorerna och 
ko mmunfullmäktige senast den 15 april året efter det som redovisningen 
avser. Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfu llmäktige , som 
före beslut om godkännande av å rsredovisningen bör ha fattat bes lu t om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christia n Sonesson (M ) att 
kommunstyrelsen dels ska besluta a tt å rsredovisningen fö r å r 2014 fö r 
Staffanstorps kommun ska kompletteras med res ultatenheternas 
årsberättelser, a tt ti ll kommunrevisionen för dess g ranskning överl ämna i 
ärendet uta rbeta t fö rslag till å rsredovisning med där tillhö rande bilagor fö r 
år 2014 för Staffanstorps kommun, samt ti ll kommunfullmäktige 
överlämna i ä rendet fö religgande årsredovisning med tillhörande bi lagor för 
år 2014 för Staffanstorps kommun, dels besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna överl ämnad årsredovisning med tillhörande bi lagor 
fö r år 2014 fö r Staffanstorps kommun. 

For ts. § 44 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

(S /If) 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 7(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

Beslutsgå ng 
O rdfö randen konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner a tt komm unstyrelsen har bes luta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 27, 201 5 
Årsredovisning fö r år 2014 för Staffansto rps kommun inklusive bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 8(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§45 Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 
2015-KS-99 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag ti ll "Kommunfullmäktiges må l2015-2018- M edborga ren i 
fokus ", daterad 2015-04-08. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Staffansto rps kommuns styrprinciper ska 
kommunfullmäktige i början av en mandatperiod faststä lla mål för 
perioden. 

M åldokumentet ska också fa stställa de mått som ska användas för att fö lj a 
upp i vilken utsträckning ko mmunfullmäktiges mål uppnåtts sa mt vilken 
eller vi lka nämnder som ansva rar för att upprätta genomförandeplaner. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att ko mmunstyrelsen s ska besluta att ärendet ska 
bordläggas till nästko mmande o rdinarie sammanträde med 
kommunstyrelsen. 

N ino Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta fö rslag till 
" Kommunfullmäktiges må l 2015-2018 - Medborga ren i fokus", daterad 
2015-04-08. 

David Wittlock (MP) yrkar att ko mmunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt mä tningen för målet "Kommunens 
miljöarbete ska stärkas" ska vara sa tt ti ll ett konkret mål om a tt ta oss från 
placering 249 av 290 (12,43 poäng) till plats 144 (=Över medel) eller bättre, 
dock med en minsta poängfö rbättring per å r p å 5 poäng i genomsnit t över 
fyra år. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden stä ller fö rst pro position på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller om ärendet ska bordläggas till nästkommande ordinarie 
sammanträde med kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat att ä rendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 

4J 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

CJ 

Kommunstyrelsen 9(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04- 13 

Forts. § 45 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som vill att ärendet ska avgö ras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som vill att ärendet ska bordläggas till nästkommande ordinarie 
samma nträde röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen ha r med 8 ja-röster och 5 nej 
röster beslu tat att ärendet ska avgöras vid dagens sa mmanträde. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Vidovic (M) x 
La ila Olsen (S) x 
Lilia na Linelström (M) x 
Torbjörn Lövendah liS) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard O lsson (SD) x 
Tina Xhema jli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Bjö rn M agnusson (FP) x 
David W ittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Beslut sgång 2 

Därefter ställer o rdfö randen proposition på Nino Vidovics (M) och David 
Wittlocks (MP) yrkanelen och finner att kommunstyrelsen har beslu tat i 
enlighet med N ino Vidovics (M) yrkande. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Socialdemokra terna meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Reservationer 

Ledamoten David W ittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-08 
Kommunfu llmäktiges mål 2015-2018- Medborgaren i fokus, daterad 
2015-04-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 1 0(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§46 Angående införande av valfrihetssystem, enligt LOV 

(lag om valfrihetssystem, inom verksamheten särskilt 

boende) 
2015-KS-144 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i Staffansto rps kommun, enligt reglering i lag (2008:962) o m 
valfrihetssystem, införa valfrihetssystem inom verksamhetsområdet särsk il t 
boende, 

att detta va lfrihetssystem ska annonseras på den na tionella webbpla ts som 
har upprättats fö r detta ändamål, samt 

att uppdra ti ll socia lnämnden att vidta de åtgärder som påka llas för att 
geno mföra bes luten en ligt fö rsta- och andra attsa tserna ova n. 

Ärendebeskrivning 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (nedan benä mnd LOV) ti llämpas om 
en upphandlande myndighet beslutar a tt ti llämpa va lfrihetssystem i fråga 
om vissa o lika slags tj änster inom hälsovå rd och socia ltj änster. 

M ed va lfrihetssystem avses enligt l § 2 st LOV ett fö rfarande där den 
ensk ilde har rä tt a tt vä lj a den leverantö r som ska utfö ra t jänsten och som 
en upphand la nde myndighet godkänt och har tecknat ko ntrakt med. 

Ko mmunfu llmäktige har den 18 juni 2007, § 107, beslutat bl a a tt ett 
kundva lssystem, vilket i sak överensstämmer med vad som avses med 
valfr ihetssys tem enligt LO V, ska infö ras i Staffanstorps kommun, och ha r 
uppdragit till berö rda nämnder a tt genomföra konkurrensutsä ttning en lig t 
den i ä rendet antagna konkurrensp lanen . 

Socialnämnden har den 9 mars 20 15, § 22, då med stöd av, och i överens
stämmelse med detta kommunfullmäktiges uppdrag a tt geno mföra beslutad 
konkurrensutsä ttn ing, bes luta t dels a tt införa va lfri hetssystem i sä rskilt 
boende, dels fa tta t vissa följdbeslu t fö r geno mförande och verkstä llighet av 
detta beslut. 

Detta socia lnämndens beslut har överklagats enligt lO kap kommunallagen, 
då på den grunden att beslut om infö rande av va lfri hetssystem ska fattas av 
ko mmunfullmäktige, och klaganden ha r även begärt a tt fö rva ltningsrätten 
sk a förordn a o m verkstä llighetsfö rbud. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

(S 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 11 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-1 3 

Forts. § 46 

Yrkanden 

Li liana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Richa rd Olsson (SD), 
att kommunstyrelsen ska bes luta föreslå kommunfullmäktige bes lu ta a tt i 
Staffanstorps kommun, enligt reglering i lag (2008:962) om 
va lfrihetssystem, införa va lfrihetssystem inom verksamhetsområdet särskilt 
boende, att detta va lfrihetssystem ska annonseras på den nationella 
webbplats som har upprättats för detta ändamål, samt att uppdra till 
socia lnämnden a tt vidta de åtgärder som påkallas för att genomföra 
besluten enligt första- och andra attsa tserna ovan. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att LOV inom särskilt boende inte ska 
införas i Staffanstorps kommun och i andra ha nd om förstahandsyrkandet 
skulle avslås att kommunstyrelsen ska besluta fö reslå kommunfu llmäktige 
besluta: 
1. att uppdra å t socialnämnden, inför ett slutligt ställningstaga nde i 
ko mmunfu llmäktige, att utreda och belysa vilka konsekvenser ett införande 
av LOV få r fö r den enskilde brukaren, fö r kommunen och fö r de tilltänkta 
ack rediterade företagen. Utredningen ska belysas ur såväl ett verksa mhets
som ett ekonomiskt perspektiv (ink!. momspåverkan). Utred ningen måste 
presentera ett underlag i form av kva litetskrav, ta fram ett 
ersättningssystem, göra en marknadsana lys samt ta fram rutiner för 
uppföljning på både system-, verksamhets- och avtalsn ivå. Frågan om 
lokalerna ska även belysas (egna loka ler kontra hyrda lokaler av 
kommunen/bolaget). Även personalens arbetsvillkor måste behandlas i 
utredningen. Trygga arbetsvillko r, rätt till heltid, krav på utbi ldn ingsnivåer 
och kompetensutveckling är viktigt både för att göra verksamheten 
attraktiv och för kva liteten på de sä rskilda boendena . 

2. att utredningen ska sä kerstä lla och ga rantera att minst ett kommunalt 
a lterna tiv erbjuds kommuninvånarna framöver. Utredningen ska va ra 
ko nkret och peka på hur ett kommunalt alternativ kommer att fungera i 
systemet. Om efterfråga n på kommunalt dr iven verksamhet ö kar ska den 
kommunalt drivna verksamheten ti llå tas öka i volym och omfattning vilket 
innebä r också att kommunalt driven verksamhet få r tillgång ti llloka ler via 
sitt bolag (SKF). 

3. att kommunalt driven ve rksamhet ska ha samma villko r som de 
ackreditera de företagen (med undantag av momsen). 

Justerandes signatur Utdra gsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 12(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04- 13 

Fo rts . § 46 
4 . att Staffanstorps kommun ska ansöka om särskilda medel från Staten för 
a tt utreda ett införande av LOV inom särskilt boende i Staffansto rps 
kommun. 

5. att fu ll insyn för partierna ska råda i processerna (infö r beslut, inför 
genomförande och inte minst gällande uppföljning av infö randet). 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avslå Pierre Sjöströms (S) ti lläggsyrkanden. 

Beslutsgång 1 
Ordföranden stä ller först proposition på Liliana Lindströms (M) m.fl. 
yrkanden och Pierre Sjöstt·öms (S) förstahandsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) m.fl. 
yrkanden. 

Omröstning begärs . 

Kommunstyrelsen godkänner fö lj ande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkanden rösta r ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) fö rstahandsyrkande rösta r nej. 

Omröstni ngsresultat 1 
Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 ne j
röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkanden. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersä ttare J a Nej Avstå r 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Li liana Lindström (M) x 
Torbjö rn Lövenda hl (S) x 
Eric T a bich (M) x 
Richard O lsson (SD) x 
Tina Xhemaj li (M ) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvo nne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 13(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-04-13 

Forts. § 46 

Beslutsgång 2 

O rdföranden stä ller dä refter pro position på Pierre Sjöströms (S) 
and rahandsyrkanden mot eget avs lagsy rkande och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t att avs lå Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrka nden. 

O mröstning begä rs. 

Kommunstyrelsen godkä nner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller o rdfö randens avslagsyrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkanden röstar nej. 

Omröstningsresultat 2 
O rdföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster besluta t a tt avslå Pierre Sjösu·öms (S) an draha ndsyrkan den samt 
därmed beslutat i enlighet med Li lia na Lindströms (M) m. fl. yrkande. 

O rd inarie ledamö ter Tjänstgörande ersätta re J a Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Vidavie (M ) x 
Laila O lsen (S) x 
Liliana Lindström (M ) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric T abich (M ) x 
Richard O lsson (SD ) x 
T ina Xhema jli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne N ilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservatio ner 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt t ill fö rmån för 
eget yrkan de, se bilaga l . 

Beslutsunderlag 
Ko mmunstyrelsens ordfö ran des skrivelse 2015-03 -27 
Socialnämndens ordfö randes delega tionsbes lu t 2015-04-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation om införande av LOV 
inom särskilt boende i 
Staffanstorps kommun 

Inledningsvis vill vi framhålla att den enskilde medborgarens möjlighet att välja ett särskilt 
boende är int e beroende av införande av LOV. Redan idag kan man välja/önska vilket bo
ende man önskar bosätta sig i. Önskemålet tillgodoses idag i mån av p lats. Den valfrihet 
man efterfrågar är snarare av geografisk art - man vill tillbringa sin sista tid i livet nära sina 
anhöriga. 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att införa (LOV) lagen (2008:962) om val
frihetssystem inom särskilt boende i Staffanstorps kommun. Vi anser att majoriteten har 
laborerat länge nog med äldreomsorgen genom att först konkurrensutsätta de särskilda 
boendena enligt (LOU) lagen (2007: l 091) om offentlig upphandling och med olika aktörer 
som utf6rare. Nu ska det provas ytterligare en ny modell, kundvalssystem som ett försök 
att rätta till bristerna i verksamheten. 

Utan utredning om vilka konsekvenser (för brukare, ekonomiska och inte minst verksam
hetsmässiga) initieras ett ärende av Socialnämnden. Vi anser att frågan måste utredas först 
innan ett beslut ska tas. Vi anser dessutom att frågan är principiell och måste därför beslu
tas i kommun fullmäktige. 

Majoriteten anser att valfrihet är viktig och möjligheten att själv få välja utfö rare kommer 
att ställa tydliga krav på utforaren att leverera god service. Vi pratar då om vårdtagare 
som har ett omfattande vårdbehov och som ibland även har en demenssjukdom med min
nesproblematik som ska göra detta val till särskilt boende. Samtidigt menar majoriteten att 
de ska ha förmåga att ställa krav på utföraren. 
Det framgår av många utredningar att vårdtagaren ofta inte har förmågan att själv klarar 
av att göra dessa val. Det blir då närstående som får göra deras val. Blir inte vårdtagaren 
nöjd med sitt val menar majoriteten att möjlighet ska finns att göra ett nytt val och byta 
utförare . Detta är inte så enkelt som det låter att behöva göra nya val och flytta till ett nytt 
särskilt boende med ny personal, äldre personer har behov av trygghet och kontinuitet. 

Majoriteten har under de gångna mandatperioderna valt att helt överlåta driften av de 
särskilda boendena till privata aktörer och något kommunalt alternativ har inte funnits for 
den enskilde. Samtidigt har kvalitetsindikatorerna for verksamheten varit mycket låga (bl.a 
nöjdhetsgraden inom särskilt boende och resultaten från öppna jämförelser). 
Vi socialdemokrater anser att Staffansto rp ska vara en trygg och säker kommun att åldras i 
och det ska finnas en äldreomsorg att vara stolt över med hög kvalitet, hög personalkonti
nuitet och som ständigt utvecklas med en långsiktighet. Det ska även finnas möjlighet till 
inflytande, påverkan och insyn både för medborgare och for politiker. Ska Staffanstorp 
även i framtiden klara av konkurrensen om vårdpersonal måste vi se till att de har en trygg 
anställning, möjlighet till kompetensökning, goda arbetsvillkor och möjlighet till heltid. 

Av Skånes 33 kommuner är det bara en enda kommun som har infört LOV i särskilt bo
ende. Många utredningar har gjorts av LOV i särskilt boende och de flesta kommuner har 
kommit fram till dels att befolkningsunderlaget i den egna kommunen är for litet för att 
införa LOV, dels att refo rmen är kostnadsdrivande för kommu nen inte minst gällande ha n
teringen av den ev. lediga kapaciteten, effektivitetsförde lar av större enhet er m.m. 



Vi förordar därför att Staffanstorps kommun tar över driften av Magnoliagården i kommu
nalregi, att Pilegården drivs huvudsakl igen av Humana (vars avtallöper till 20 18) och att 
Klöverlyckans verksamhet fortsätter sin verksamhet i Hjärup. 

På kommunstyrelsens sammanträde yrkade vi därför på följande: 

Förstahandsyrkande: 

1 Att LOV inom särskilt boende inte ska införas i Staffanstorps kommun. 

Skulle Kommunstyrelsen inte bifalla Socialdemokraternas förstahandsyrkande 
så ställer vi krav på följande: 

• Att uppdra åt socialnämnden, inför ett slutligt ställningstagande i kommunfull
mäktige, att utreda och belysa vilka konsekvenser ett införande av LOV får för den 
enskilde brukaren, för kommunen och för de tilltänkta ackrediterade företagen . 
Utredningen ska belysas ur såväl ett verksamhets- som ett ekonomiskt perspektiv 
(inkl. momspåverkan). Utredningen måste presentera ett underlag i form av kvali
tetskrav, ta fram ett ersättningssystem, göra en marknadsanalys samt ta fram ruti
ner för uppföljning på både system-, verksamhets- och avtalsnivå. Frågan om loka
lerna ska även belysas (egna lokaler kontra hyrda lokaler av kommunen/bolaget). 
Även personalens arbetsvillkor måste behandlas i utredningen . Trygga arbetsvill
kor, rätt till heltid , krav på utbildningsnivåer och kompetensutveckling är viktigt 
både för att göra verksamheten attraktiv och för kval iteten på de särskilda boen
dena. 

• Att utredningen ska säkerställa och garantera att minst ett kommunalt alternativ 
erbjuds kommuninvånarna framöver. Utredningen ska vara konkret och peka på 
hur ett kommunalt alternativ kommer att fungera i systemet. Om efterfrågan på 
kommunalt driven verksamhet ökar ska den kommunalt drivna verksamheten tillå
tas öka i volym och omfattning vilket innebär också att kommunalt driven verksam
het får tillgång tilllokaler via sitt bolag (SKF). 

• Att kommunalt driven verksamhet ska ha samma villkor som de ackrediterade 
företagen (med undantag av momsen). 

• Att Staffanstorps kommun ska ansöka om särskilda medel från Staten för att ut
reda ett införande av LOV inom särskilt boende i Staffanstorps kommun. 

• Att full insyn för partierna ska råda i processerna (inför beslut, inför genomfö
rande och inte minst gällande uppföljning av införandet). 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2015-04-13 

~e#o~ 
Pierre S"öström (5) 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 14(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04- 13 

§47 Hjärups nya förskola - Upphandlingsunderlag 
2014-KS-495 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att uppdra å t kommundirektören, att enligt tillämpliga bestämmelser i lagen 
om offentlig upphandling, inhämta anbud i ärendet enligt föreliggande 
upphandlingsföreskrifter och övrigt förfrågningsunderlag, och efter 
utvärdering av inkomna anbud för kommunstyrelsen redovisa fö rslag till 
ti lldelning av kontrakt och hyresa vtal samt, 

att då med bemyndigande till kommunstyrelsens ordförande, a tt besluta om 
mindre ändringar och tillägg i före liggande förfrågningsunderlag. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att vid a ntagande av anbud i ärendet godkänna att kommunstyrelsen teckna 
hyresavtal för ny förskola i Hjärup i enlighet med de pri nciper som 
tillämpats vid tidigare nybyggnation av loka ler. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den l december 2014, § 
164 att en ny förskola med plats för ca 70 barn ska byggas i anslunning till 
den nya sko lan (Uppåkraskolan) i Hjärup. 
Kommundirektören fick bl a i uppdrag a tt genomföra planering av en ny 
förskola i Hjärup samt att till kommunstyrelsen å terredovisa en 
projektbeskrivning inklusive hyreskalkyL 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska beslu ta att uppd ra åt 
kommundirektören, att enligt tillämpliga bestämmelser i lagen om offentlig 
upphandling, inhä mta anbud i ärendet enligt före liggande 
upphandlingsföreskrifter och övrigt förfrågningsunderlag, och efter 
utvä rdering av inko mna anbud för kommunstyrelsen redovisa förslag till 
tilldelning av kontrakt och hyresavta l samt, att då med bemyndigande till 
kommunstyrelsens ordförande, a tt besluta om mindre ändringar och tillägg 
i före liggande förfrågningsunderl ag, dels föreslå kommunfullmäktige 
besluta a tt vid antagande av a nbud i ä rendet godkänna att 
kommunstyrelsen teckna hyresavta l fö r ny förskola i H järup i enlighet med 
de principer som tillämpats vid tidiga re nybyggnation av lokaler. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag t ill beslut och 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tf/ 



5taffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

(~ 

Kommunstyrelsen 15(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04- 13 

Forts. § 4 7 
finner a tt kommunstyrelsen har bes luta t i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna meddelar a tt de inte delta r i beslu tet 
med hänvisning till eget yrkande i kommunstyrelsen beslut § 164, 2014 
sa mt lämnar ett sä rskilt yttrande enligt bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-04-1 O 
Del av förfrågningsunderlaget, administrativa föreskrifter 2015-04-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 



Särskilt yttrande gäl lande Ny förskola 
Hjärup 

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

Vi yrkade 2014-12-01 att Kommunstyrelsen skulle besluta följande: 

Att en ny förskola med plats för ca 70 barn samt ytte rligare möjlighet för 
utbyggnad ska ll byggas i anslutning till "Nya skolan i Hjä rup" . 
Att uppdra åt kommundirektöre n att genomföra plane ringen tillsammans med 
Kommunfastigheter AB av ny fö rskola sa mt att till Kommunstyre lsen åte rre dovisa 
proje ktbeskrivning innehållande hyreskalkyl 
Att loka le rna för Ängslyckans fö rsko la ska ll e rsättas med nya på samma plats, då 
me d e n utbyggnadsmöjlighet för ytterligare minst 4 avdelningar. Under 
byggnatione n ska ve rksamheten be drivas i inhyrda paviljonger. 
Att uppdra åt kommundirektören att ge nomföra plane ringe n av nya lokale r för 
Ängslyckans förskola , tillsammans med Kommunfastighe te r AB, samt att till 
Kommunstyre lsen återredovisa proje ktbeskrivning innehållande hyreskalkyl 
Att uppdra till Miljö- och samhä ll sbyggnad snämnden att påbörja ändring av 
de t a ljplane n för de l av Hjärup 4:281 (i Hjärups lundsskolans närhe t) så att planen 
me dge r byggnation av både bostäder 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 går 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 
anslutn ing 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 2015-04-13 
För Socialdemokraterna 

Pierre 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 16(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04- 13 

§48 Ändring av sammanträdesdatum under 2015 för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2014-KS-414 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2015 utgå r, samt 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 utgår. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av sammanträdesdatum under år 201 5 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Yvonne Nilsson (C) yrka r att kommunstyrelsen dels ska besluta att 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 20 15 utgå r, dels fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att ko mmunfullmäktiges sammanträde den 23 
november 201 5 utgår. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligge r ett fö rslag t ill beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 28, 2 015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



s taftanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 17(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-1 3 

§49 Försäljningsuppdrag av mark, Kabbarp 3:8 
2015-KS-104 

Kom munstyrelsen beslutar föreslå kommunfu llmäktige besluta 

at t bemyndiga kommunstyrelsen a tt försälja Staffanstorp Kabbarp 3:8, 
varvid försä ljningspriset ska minst motsvara vid försä ljningen gä llande 
marknadspris från åkermark av samma k lassificering. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun förvärvade år 2001 Ka bbarp 3:8 av Malmöhus läns 
landsting. Fastighetens totala area l var ca 106 ha. Syftet med förvä rvet var 
att underlätta för Naturbruksgymnas iet a tt få tillgång till mark i 
undervisningssyfte. År 2002 förvärvar Naturbruksgymnasiet H vi lan AB ett 
område om 58 ha , Kabba rp 2:22. Resterande del, ca 45 ha, utarrenderas till 
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Kabba rp 3:8 har idag ingen strategisk betydelse för Staffanstorps kommun 
och ä r inte redovisad som fra mtida utbyggnadsom råde i översiktsp lanen. 
I södra delen av området är ca 8 ha, deta ljplanelagt för ridsportan läggning. 
Denna a nläggning kommer inte a tt byggas ut pga. för höga kostnader. 
Åke rmarksklassifice ringen va riera mellan +9 och + 1 O vilket ger ett ca-pris 
på 400 000 - 425 000 kronor per ha vid en försäljning på öppna 
marknaden. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
ko mmunfullmäktige besluta bemyndiga kommunstyrelsen att försälja 
Staffanstorp Ka bbarp 3:8, varvid försäljningspriset ska minst motsvara vid 
fö rsä ljningen gä llande marknadspris från åkermark av samma 
klassificering. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r bes l u ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 32, 2015 
Karta 

Ord förandens signatur Justerandes signatur U t d ra g s bestyrka n de 

cS 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 18(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-04-13 

§50 Aterkallande av uppdrag om detaljplanering av 

området Ängslyckan i Hjärup 
2015-KS-91 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återkalla uppdrag givna i beslut § 46 2010-05-31 angående 
detaljplaneuppdrag fö r området vid Ängslyckan i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har i sitt beslut den 31 maj § 46 gett i uppdrag till 
kommundirektören att på börja arbetet med bebygga området vid 
Ängslyckan i Hjärup samt till miljö- och samhällsbyggnadsnä mnden a tt 
utarbeta detaljplan för o mrådet. Eftersom ingen exploa tör visat intresse för 
området och marknaden har varit svag sedan beslu tet fa ttades h ar 
uppdragen inte påbörj a ts. 

I samband med att beslut fattats om att en ny försko la ska ersätta 
nuvarande Ängslyckans fö rsko la har aktualiserats behov av en utökning av 
förskolans tomt till att in begripa även den del av kvarteret som avses i 
kommunstyrelsens tidigare beslut. Med detta som bakgrund föreslås att 
beslutet å terka llas. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r att kommunstyrelsen ska beslu ta att å terkalla 
uppdrag g ivna i bes lut § 46 2010-05-31 angående deta ljplaneuppdrag för 
området vid Ängslyckan i Hjärup. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 30, 2015 
Kommunstyrelsens beslut § 46, 2010 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 19(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-1 3 

§51 Föravtal Hjärup Västerstad skelettplan och Etapp 1A, 

omfattande fastigheterna Hjärup 7:1 och 22:1 
2015-KS-75 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till föravtal beträffande Hjärup Västerstad 
skelettplan och Etapp lA, omfattande fastigheterna Hjärup 7:1 och 22:1. 

Ärendebeskrivning 

Skanska Sverige AB har ansökt om planläggning av del av fastigheterna 
Hjärup 7:1 och 22:1. Fastigheterna används idag som före detta 
verksamhetsområde/industrimark och obebyggd lantbruksjord. 
Målsättningen är att fastigheterna ska exploateras i enlighet med program 
till detaljplaner Västerstad Staffanstorps kommun samrådsförslag 2015-02-
25. 

Föravta let omfattar två detaljplaner, Hjärup Västerstad Skelettplan och 
Etapp lA. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetat förs lag till föravtal beträffande Hjärup Västerstad Skelettplan och 
Etapp lA, omfattande fastigheterna Hjärup 7:1 och 22:1. 

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 § 31, 2015 
Föravtal 
Ramavtal- H järup Väster 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 20(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§52 Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
2015-KS-94 

Kommunstyrelsen beslutar 

att medge i ärendet gjord framställan. 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Lomma-Sta ffa nstorp har ansökt om tillstånd för 
hantering av brandfarlig vara . 

Enligt punkten 36a i kommunstyrelsens delega tionsordning kan 
rä ddningschefen p å Räddningstj änsten Lomma-Staffanstorp besluta i 
ärenden som rör tillstånd fö r h antering av brandfarlig va ra . 
Då sökande i aktuellt ärende är Räddningstj änsten Lomma-Staffanstorp bör 
kommunstyrelsen avgöra i ä rendet gj ord fra mställan. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt ko mmunstyrelsen ska besluta att medge i 
ä rendet gjord framstä llan. 

Beslutsgång 

Ord föra nden konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till bes lut och 
finner a tt kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänstesk rivelse 2015-04-0 7 
Ansökan från räddningstj ä nsten Lomma-Sta ffanstorp 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 21 (29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§53 Tillstånd brandfarlig vara för gasledning 16 bar 

genom statfanstorps kommun 
2015-KS-148 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till rä ddningschefen a tt uta rbeta förslag till överenskommelse 
om tillstånd och tillsyn av den del av aktuell gasledning som är fö rlagd i 
Staffansto rps kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordfö rande a tt godkänna sådan 
överenskommelse och lämna därav föranledda delegationsbemyndigande. 

Ärendebeskrivning 

Räddningstjänsten Syd håller på att avsluta pågående tillståndsprövning fö r 
tre av E.Ons naturgasledningar (1 6 bar) enligt lagen (2010:1011 ) om 
brandfarlig och explosiv va ra (LBE). En kort del av ledningen mellan MR
sta tion i Åkarp till f.d. Sockerbolaget i Arlöv korsar mark in om 
Sta ffansto rps kommun mo tsvarande ca 44 meter . Berörd fas tighet är 
Kabbarp 2:1 5. Ur Räddningstj änsten Syds och EONs perspektiv vore det 
önskvärt att ledningen i sin helhet omfattas av ett och samma tillstånd. Att 
dela upp tillståndet bedöms va ra kostnadsineffekt ivt och onödigt 
byrå kra tiskt. Samtidigt är det n ödvändigt a tt tillståndet blir formellt 
korrekt. 

En förutsättning fö r detta är att räddningsnämnderna i Staffanstorp 
respektive Ma tmö/Burlöv träffar en överenskommelse och ingår avta l. 
Beslutet innebär ingen extra kostna d för någon part. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att uppdra till 
räddningschefen att utarbeta förslag till överenskommelse om till stånd och 
tillsyn av den del av aktuell gasledning som är fö rlagd i Staffanstorps 
kommun, samt uppdra till kommunstyrelsens ordföran de a tt godkänna 
så dan överenskommelse och lämna därav fö ranledda 
delega tions bemyndigande. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r U t d r agsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Ord förandens signatur 

Kommunstyrelsen 22(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-04- 13 

Forts. § 53 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskr ive lse 2015-04-09 
Karta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-13 

§54 Svar på medborgarförslag om parkeringsvakter i 

Staffanstorp 
2014-KS-464 

Kommunstyrelsen beslutar f ö reslå kommunfull mäktige besluta 

att med hänvisning till det i ärendet redovisade a nse medborga rfö rslage t 
bi f a Ilet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäk tige beslu tade vid sitt sammanträde den 27 feb ruari 2012 
§ 28 a tt remittera inlämnat medbo rga rfö rslag om parker ingsvakter i 
Staffansto rps centrum till kommunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Förslagsstä llaren visa r på flera praktisk a situationer då svårigheter att 
parkera har gjort a tt ti llgängligheten ti ll service och aktivi teter fö rsvårats. 
Sta ffa nstorps kommun har de senaste å ren uppmärksa mmats frå n flera håll 
o m brister i efterlevna den av gä llande parkeringsregler. M ed detta som 
bakgrund har kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 16 mars 2015 
bes lutat a tt föreslå kommunfull mä kt ige a tt infö ra parkeringsövervakning i 
Sta ffa nstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i 
ä rendet redovisade anse medborga rförslaget bifa llet. 

Beslutsgång 

Ordföra nden kon statera r a tt det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
fi nner att kommunstyrelsen ha r beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslut § 35, 20 15 
Stabschefens skr ivelse 2015-01-19 
M ed bo rga rfö rslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

cS 



S talta nstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 24(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 15-04- 13 

§55 Svar på motion om översyn av behandling av 

motioner i statfanstorps kommun 
2013-KS-286 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisa ts i stabschefens 
skrivelse daterad 2015-01-16. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om översyn av motioners 
behandling i Staffansto rps kommun. M otionären yrka r att 
kommunfullmäktige ska besluta att motioner väckta av en ledamo t i 
kommunfullmäktige alltid ska beslutas i kommunfullmäktige sedan 
nödvändig beredning har skett i berörd nämnd) styrelsen eller beredning . 

Arbetsutskottet beslutade den 8 december 2014 § 220 att remittera 
mo tionen till stabschefen för yttrande. Stabschefen har i skri velse daterad 
2015-01 -16 yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt ko mmunstyrelsen ska besluta fö res lå 
ko mmunfullmäktige besluta a tt avslå motionen med hänvisning ti ll det som 
redovisa ts i stabschefens skrivelse daterad 201 5-01-16. 

Pierre Sjöström (S) yrkar) med instämmande av Richard O lsson (SD)) a tt 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifa lla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordfö randen stä ller yrkandena mo t va randra och finner a tt 
kommunstyrelsen ha r bes lutat i enlighet med N ino Vidovics (M ) yrkande. 

O mröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller N ino Vidovics (M) yrka nde rösta r ja . 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

O rdföranden finner a tt ko mmunstyrelsen ha r med 6 ja-röster och 6 nej
röster samt 1 som avstår (då med ordfö randens utslagsröst) beslu ta t i 
enlighet med N ino Vidovics (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 

11 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-04-1 3 

Forts. §55 
O rdinarie ledamöter T jänstgörande ersä ttare Ja Nej_ Avstår 
Christian Sonesson (M ) x 
Pierre Sjöströ m (S) x 
Nino Vidavie (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
T orbjö rn Lövendahl (S) x 
Eric T abich (M ) x 
Richard O lsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M ) x 
Car ina Dilton (S) x 
Björn M agnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 6 6 l 

Särski lda uttalanden 

Ledamo ten Björn M agnusson (FP ) meddelar att han inte delta r i beslu tet. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemo kra terna reserverar sig skriftligt ti ll förmån fö r 
eget yrkande, se bilaga l . 

Ledamoten Richard O lsson (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget 
yrkande. 

Bes lutsunderlag 

Arbetsutsko ttets bes lut § 35, 2015 
s tabschefens skrivelse 2015-01-16 
M otion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Reservation om motionernas 
behandling i Staffanstorps kommun 

l kommunallagen finns särskilda regler om beredning av motioner och 
medborgarförslag. Dessa bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktigesammanträdet (KL 
5:33). Till skillnad från motioner väckta från fullmäktigeledamöter får fullmäk
tige sedan år 2007 överlåta besvarandet av medborgarförslag till styrelsen el
ler annan nämnd (KL 5:25). 

Rätten att överlåta besvarandet av ett medborgarförslag gäller dock endast i ären
den som enligt kommunallagen inte är förbehållna fullmäktige att besluta om, det 
vill säga ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (KL 3:9) eller 
andra ärenden som enligt andra rättsregler ska avgöras av fullmäktige. 

Motsvarande bestämmelse saknas helt för handläggning av motioner väckta av 
ledamot i kommunfullmäktige. 

På riksnivån avgörs alla motioner i Riksdagen (och inte i utskotten där frågorna 
bereds). Det är självklart för oss att motsvarande hantering ska gälla i en 
kommun. 

Vi vill också uppmärksamma att samtliga partier har möjlighet att påverka be
slutet då en motion avgörs i Kommunfullmäktige, vilket inte är fallet om mot
ionerna får avgöras i nämnderna, då vissa partier saknar representation i vissa 
nämnder. Det är också så att nämnderna har en annorlunda majoritetsfördel
ning mellan partierna jämfört med mandatfördelningen i Kommunfullmäktige. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2015-04-13 

~t~~ 
Pierre ( ström (S) 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 26(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§56 Svar på motion om att utvidga adressatkretsen för 

interpellationer och frågor i statfanstorps kommun 
2014-KS-75 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen bifallen på så sätt att yttrande enligt motionärens 
yrkande avgivits av stabschefen då demokratiberedningen har upphört, 
samt 

att ej besluta om utvidgning av adressatkretsen för interpellationer och 
frågor. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en motion om att utvidga 
adressatkretsen för interpellationer och frågor. 

Arbetsutskottet beslutade den 30 april 2014 att remittera motionen till 
stabschefen för yttrande. Stabschefen har i skrivelse daterad 2015-01-19 
yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen bifallen på så 
sä tt att yttrande enligt motionärens yrkande avgivits av stabschefen då 
demokratiberedningen har upphört, samt att ej besluta om utvidgning av 
adressatkretsen för interpellationer och frågor. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 36, 2015 
Stabschefens skrivelse 2015-01-19 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c ? @ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§57 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-137 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens delega tionsbeslu t: 

27(29) 

DATUM: 2015-04-13 

a) Allokering inom ramen för den långfristiga portföljen, Agenta. D nr 
2015-KS-14 

Övriga delegationsbeslut: 
b) T illstånd för anordnande av lotteri, Västra Skånes Konstnärsgille. 

Dnr 2015-KS-81 

c) Beslut om att gallra ekonomiska handlingar. Dnr 2015-KS-140 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c ~ 
) 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 28(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

§58 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-138 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Information om förändrad lagstiftning om 
medborgarskapsceremonier från och med l april 2015. 

b) Ordförandens svar på skrivelse om bila r och trafik på 
Rådhusgången. Dnr 2015-KS-100 

c) Undertecknat tilläggsavtal till ansökan om fastighetsreglering 201 3-
04-19 mellan Staffanstorps kommun och Sveaskog Förval tnings AB, 
Stora Uppåkra 12:2, Hj ärup 4:2 och Stora Uppåkra 5:10. Dnr 
2013-KS-55 

Undertecknat tilläggsavtal nr 2 till ansökan om fastighetsreglering 
2013-04-19 mellan Staffanstorps kommun och Sveaskog 
Förvaltnings AB, Stora Uppå kra 12:2, Hj ärup 4 :2 och Stora 
Uppåkra 5:10. Dnr 2013-KS-55 

d) Beslut från Energimarknadsinspektionen att E.ON Elnät Sverige AB 
meddelas nätkoncession för linje i enlighet med ansökan. Dnr 2014-
KS-131 

e) Undertecknat markupplåtelseavta l med Staffanstorps Fibernät AB 
om fiberoptisk ledning i mark på fa stigheten Ka bbarp 3 :8. Dnr 
2015-KS-110 

f) Jordbruksarrendeavtal för del av Stanstorp 5:1, tecknat med Nils
Erik Andersson , 2015/20 16. Dnr 2015-KS -1 11 

g) Jordbruksa rrendeavta l för del av Stanstorp 5:1, 6:1 och Nevishög 
13:1, tecknat med Stansgårds Lantbruks AB. Dnr 2015-KS-112 

h) Burlövs och Staffanstorps kommuners gemensamma skrivelse med 
begäran om att ta del av fo rtsa tt statligt infrastukturutveckling. Dnr 
2015-KS-129 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cS f$ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 29(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-13 

i) Staffanstorps och Burlövs kommuners gemensamma skrive lse t ill 
Region Skåne angående utredning av eventuellt nytt sjukhus i 
Malmö-Lundområ det. Dnr 2015-KS-131 

j) Protokoll från styrelsemö te med FINSAM onsdagen den 4 ma rs 
2015 

k) Svar på förfrågan från konkurrensverket avseende koncernstru ktur 
mellan SYSAV och ägarkommuner. Dnr 2014-KS-5 19 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 


