
Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samma nträde 
Sammanträdesdatum: 2015-05-11 
Sammanträdestid: Klockan 16.00-16.20 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
Paragrafer: §§ 59-60, 63-73 

(§§ 61-62 separat protokoll) 

Beslutande: 

1(22) 

Christian Sonesson (M) o rdf 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 

Richard Olsson (SD) § 59-60, 
§ 63-65, § 67-73 

Övriga deltagare: 

Insynsplats: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Laila O lsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 

Tina Xhemaj li (M) 
Carina Di lton (S) 
Björn Magnusson (FP) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne Nilsson (C) 
Magnus Olsson (M) § 66 

M agnus O lsson (M) § 59-60, Gisela Nilsson (FP) 
§ 63-65, § 67-73 M agnus Lunderqu ist (KO ) 
Werner Unger (S) Richard Fridh (S) 
Bertil Persson (M) H enrik Lethin 
Pia Jönsson (S) Inga lill Hellberg 
Björn Stigborg (S) Vesna Casitovski 

Maths Johansson (SPI) 

Pierre Sjöström (S) 
Rådhuset, tisdagen den 12 maj 2015 klockan 15.00 

fXVlRA {/ni~ 
sekreterare Vesna Cas~i c }1(\\[k' L- ~ 
O rdfö rande Christian Sonesson (M) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Kommunstyrelsen 2(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har ti llkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdes tid: 
Plats: 
P a ra gr a f er: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ko mmunstyrelsen 
2015-05-11 
Klockan 16.00-16 .20 
Rå dhuset, sammanträdesrum Uppåb·a 
§§ 59-60, 63-73 

2015-05-13 
2015-06-03 

:::~~b e~~ 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 3(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05- 11 

l n nehållsförteckn i ng 

§59 Justering av protokoll ........... ... .. .......... ...................... .. ... .. .. ..... ................. .. 4 
§60 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2015-01-01 -

2015-03-31 ...... ...... ...... ....... ....... ...... ............. .............................................. 5 
§63 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 2015-01 -01 

- 2015-03-31 samt förs lag till ramjusteringar per nämnd ................ .... ....... 6 
§64 Införande av valfrihetssystem, en ligt LOV (lag om valfrihetssystem), ino m 

verksamheten sä rskilt boende .............................................................. ...... . 7 
§65 Införande av nya tillämpningsanvisningar för försko la och fritidshem samt 

nya avgiftsnivåer för maxtaxa i Staffanstorps kommun .. ............ ................. 9 
§66 Yttrande i må l 1772-15 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

.. ... .. ... ..... .. .... ..... .. ... ...... ............ ... .. ... ..................... ..... ....... ... ... .. .... .. ... ... ... 13 
§67 Yttrande över granskning av järnvägsplan för ombyggnad av Södra 

stambanan Flackarp - Arlöv ..................................................................... 14 
§68 Yttrande över deta lj plan för del av Åkarp 1:68 m.fl., Södra stambanan 

genotn Åkarp .. ... ... ...................... ... ... ............................. ................. .... .. .... 15 
§69 Yttrande över deta ljplan för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom 

Arlöv ...... ... ........ ... ... ... .......... .. .............. ....... ..... ... ....... ..... ...... ... .. ......... .. ... 16 
§70 Yttrande inför Trafikverkets miljödomsansökan för yt- och grundvatten vid 

byggande av 4-spår genom Hjärup, Södra stambanan Flackarp-Arlöv .. .. .. 17 
§71 Svar på motion om att å terinfö ra skyddade trottoarer i Staffanstorps 

kommun .... ....... ............ ..... .. ... ... .. .... .. .. ........... ...... ................................ ... . 18 
§72 Redovisning av delega tionsbeslu t ...... .. ....................... .... .. .. .. ..................... 20 
§73 Redovisning av meddela nden .................................................................... 21 

Ordförandens signatur 

c s 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(22) 

DATUM : 2015-05-11 

§59 Justering av protokoll 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärenden en ligt punkterna 1-2, 4-13 ska justeras tisdagen den 12 maj 
2015 klockan 15.00 medan ärendet en ligt punkten 3, 
" Kommunfullmäktiges mål 2015-2018", justeras måndagen den 11 maj 
2015 klockan 16.20. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(22) 

DATUM: 201 5-05-11 

§60 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för 

perioden 2015-01-01 -2015-03-31 

Ordförandens signatur 

c s 

2015-KS-149 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01-
2015 -03 -31 för kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Komm undirektören Inga lill Hell berg förelägger en ekonomisk uppföljning 
för per ioden 2015-01-01-2015-03-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning fö r perioden 2015 -
01-01-2015-03-31 för kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 43, 2015 
M ånadsuppföljning för kommunstyrelsen 

Justerandes signatur 

;fl 
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 6(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§63 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

perioden 2015-01-01 - 2015-03-31 samt förslag till 

ramjusteringar per nämnd 
2015-KS-150 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-01-01-
2015-03-31 för Staffanstorps kommun, 

att i led med förändrad intern ränta godkänna utarbetat förslag till 
ombudgetering från nämnderna om 900 000 kronor för kommunstyrelsen, 
l 300 000 kronor för tekniska nämnden och 100 000 kronor för kultur
och fritidsnämnden, att tillföras budgetposten avskrivningar, samt 

att för kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson förelägger en ekonomisk uppföljning för 
perioden 2015-01-01- 2015-03-31 för Staffanstorps kommun samt förslag 
om ramjusteringar per nämnd avseende justering av lägre intern ränta. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna redovisad ekonomisk uppföljning för perioden 2015-
01-01 - 2015-03-31 för Staffanstorps kommun, att i led med förändrad 
intern ränta godkänna utarbetat förslag till ombudgetering från nämnderna 
om 900 000 kronor för kommunstyrelsen, l 300 000 kronor för tekniska 
nämnden och 100 000 kronor för kultur- och fritidsnämnden, a tt tillföras 
budgetposten avskrivningar, samt att för kännedom anmäla ä rendet till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 44, 2015 
M ånadsuppfö ljning för Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s /Id 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 7(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§64 Införande av valfrihetssystem, enligt LOV (lag om 

valfrihetssystem), inom verksamheten särskilt boende 
2015-KS-144 

Kommunstyrelsen beslutar 

att remittera ä rendet till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska 
före läggas kommunstyre lsen vid dess sammanträde den 1 juni 2015. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, § 33 att å terremi ttera 
ä rende om infö rande av valfrihetssystem, enligt LOV (lag om 
va lfrihetssystem), inom verksamheten sä rskilt boende till kommunstyrel sen 

Yrkanden 

Li liana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att remittera 
ärendet till socialnämnden för yttrande samt att yttrandet ska före läggas 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 1 juni 2015. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta att remittera 
ärendet ti ll socia lnämnden för yttrande samt att yttrandet ska före läggas 
kommunstyrelsen vid dess sammanträde den 12 oktober 2015 . 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

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

Om röstni ngsresultat 

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

Ordina rie ledamöter Tjänstgörande ersätta re Ja Nej Avstå r 
Christian Senesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidavie (M) x 
Laila Olsen (S) x 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c ~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

CJ 

Kommunstyrelsen 8(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5-05- 11 

Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richa rd O lsson (SD) x 
Tina Xhemajli (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 skri ftlig t till förmån för 
eget yrkande~ se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-05-0.5 
Kommunfullmäktiges bes lu t § 33, 2015 

Justerandes signatur 

4# 
Utdragsbestyrka n de 



Reservation utredning om LOV 
inom särskilt boende i Staffanstorps kommun 

Kommunfullmäktige återremitterade 2015-04-27 ärendet till kommunstyrelsen 
för att få ett bättre beslutsunderlag. 

Bland annat skulle socialnämnden i vår kommun få i uppdrag, inför ett slutligt ställningsta
gande i kommunfullmäktige, 

c s 

• 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. momspå
verkan). Utredningen måste presentera ett underlag i form av kvalitetskrav, ta fram 
ett ersättningssystem, göra en marknadsanalys samt ta fram rutiner för uppföljning 
på både system-, verksamhets- och avtalsnivå. Frågan om lokalerna ska även belysas 
(egna lokaler kontra hyrda lokaler av kommunen/bolaget). 

• Att utredningen ska säkerställa och garantera att minst ett kommunalt alternativ er
bjuds 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 tillåtas öka i volym 
och omfattning vilket innebär också att kommunalt driven verksamhet får tillgång till 
lokaler via sitt bolag (SKF). 

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

• Att statfanstorps kommun ska ansöka om särskilda medel från staten för att utreda 
ett införande av LOV inom särskilt boende i statfanstorps kommun. 

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

Det är rimligt att Kommunfullmäktige får ett bra beslutsunderlag innan det slutliga beslutet 
fattas. En utredning som uppfyller ovanstående krav tar tid att få fram. Vår bedömning är att 
en sådan utredning kan ta upp till tre månader att få fram. Socialnämnden har fått två veck
or på sig att utreda frågan om LOV i särskilt boende så att Kommunstyrelsen kan fatta beslut 
om detta på sitt sammanträde den l juni 2015. Både den styrande majoriteten 
(M+FP+KD+C) såväl som Sverigedemokraterna bär en lika stor skuld i den oseriösa behand
lingen av LOV-utredningen. 

Vi yrkade att Socialnämnden skulle få i uppdrag att utreda frågan så att kommunstyrelsen 
kunde fatta beslut den 12 oktober 2015. Detta hade gett Socialnämnden den erforderliga 
tiden för att få fram en bra utredning. För oavsett vad man än tycker om LOV i särskilt bo
ende, är det likväl viktigt att beslutsfattarna har ett seriöst och korrekt beslutsunderlag att 
ta ställning till. 

För Socialdemokraterna 
statfanstorp 2015-05-11 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 9(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05- 11 

§65 Införande av nya tillämpningsanvisningar för förskola 

och fritidshem samt nya avgiftsnivåer för maxtaxa i 

statfanstorps kommun 
201 5-KS-193 

Kommunst yre lsen beslutar föreslå kommunful lmäktige besl uta 

att fr.o. m. den l juli 2015 up phäva nu gä llande principer fö r erhållande av 
pla ts 
m.m. i fö rskoleverksa mheten och i skolbarnomsorgsverksamheten i 
Sta ffanstorps kommun, vilka bestämmelser ursprungligen ä r antagna av 
kommunfullmäktige enligt § 263/02 respektive § 264/02, 

att fr. o .m den l juli 2 015 ska för Staffansto rps kommuns förskole-och 
skolbarnomsorgsverksamhet istället gä lla det som framgår av i ärendet 
fö religgande tillä mpningsa nvisninga r "Information om 
fö rskoleverksamheten i Staffanstorps kommun ", samt " In forma tion om 
fritidsverksamheten i Sta ffanstorps kommun" , utom vad gäller där under 
rubrikerna "Avgiftsberäkning" angivet, där istä llet ska införas fö lj ande 

Inkomsttaket ä r från och med den l juli 2015 42 890 kr 

Förskola och pedagogisk omsorg, heltid 
Barn nummer: l 2 3 4 
Att betala av Brutto lönen : 3% 2 % 1% 0% 
Maxtaxa per må nad 1 l 287 k r 858 kr 429 kr O kr 

1 Maxtaxan per månad är beräknad på inko msttaket 42 890 kr vilket innebär att 
maxtaxa n ändras vid indexering av in komsttaket. 

Förskola och pedagogisk omsorg, deltid 
Barn nummer: l 2 3 4 
Att betala av Brutto lönen: 2 % 1,33% 0,67% 0% 
M axtaxa per månad' 858 kr 570 kr 287 kr Ok r 

Fritidsverksamhet 
Barn nummer: l 2 3 4 
Att beta la av Brutto lönen: 2% 1% 1% 0% 
M a xtaxa per månad 1 858 kr 429 kr 429 kr O kr 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 10(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

Forts. §65 
att de högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan ska ändras i överensstämmelse 
med de beslut om indexering av inkomsttak som fattas en ligt förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet, eller enligt sådana författningar som kan 
komma att ersätta denna , samt 

att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att göra påkallade 
förändringar och revideringar av antagna tillämpningsanvisningar utom vad 
gä ller där angivet under rubrikerna "Tillämpningsanvisningar för 
avgifter/inkomst- förskola" respektive "Tillämpningsanvisningar för 
avgifter/inkomst- fritidshem" och som inte avser rent redaktionella 
för ä n d ringa r. 

Ärendebeskrivning 

Tillämpningsanvisningarna för förskola och fritidshem har, enligt barn- och 
utbildningsnämndens beslut§ 18, 2015, reviderats för att informationen till 
föräldrarna ska uppdateras och bli tydligare samt för att processen för att 
stå i kö, få plats och säga upp plats ska tydliggöras. De största 
förändringarna är förtyd ligande kring syskonförtur, eftermiddagsomsorg på 
fritidshem för barn till föräldra lediga och barn till arbetssökande förälder, 
samt rutiner för när förä ldrar tackar nej till erbjuden plats. 

Vid tiden för barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet den 2 mars 
2015, § 18, var det inte känt a tt Skolverket, med stöd av förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmen, skulle besluta om indexering av inkomsttaket, 
då innebärande en höjning av de högsta avgiftsnivåerna för maxtaxan. 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan vetskap vunnits om förenämnda 
skolverkets beslut, den 14 april 2015, § 27, beslutat ingå ti ll 
kommunfullmäktige med fö rslag om ändring av gä llande bestämmelser om 
avgiftsberäkn ing i nu gä llande tillämpningsanvisningar för försko la och 
fritidshem, då att gälla fr.o.m. den 1 juli 2015. 

Vid det förhå llandet att det befunnits föreligga utrymme för införande av de 
av barn- och utbildningsnämnden enligt § 18/15 föreslagna 
tillämpningsanvisningar redan den l juli 2015, förekommer an ledning att 
behandla dessa två barn- och utbildningsnämndens beslut i ett och samma 
ärende. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

!fl 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 11 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

Fo rts. § 65 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
ko mmunfullmäktige besluta a tt fr.o .m. den 1 juli 2015 upphäva nu 
gä llande principer fö r erhå llande av plats 
m.m. i förskoleverksamheten och i sko lbarnomsorgsverksamheten i 
Staffanstorps ko mmun, vilka bestä mmelser ursprungligen är antagna av 
ko mmunfullmäktige enlig t § 263/02 respektive § 264/02, 

a tt fr.o .m den l juli 201 5 ska fö r Staffanstorps kommuns fö rskole- och 
sko lbarno msorgsverksamhet istället gälla det som framgår av i ä rendet 
fö religgande tillämpningsanvisningar " Information om 
förskoleverksamheten i Sta ffanstorps kommun" , samt "Info rmation om 
fritidsverksa mheten i Staffansto rps kommun" , utom va d gä ller där under 
rubrikerna "Avgiftsberä kning" angivet, där istället ska infö ras fö lj ande 

Inkomsttaket ä r från och med den l juli 201 5 42 890 kr 

Förskola och pedagogisk omsorg, heltid 
Barn nummer: 1 2 3 4 
Att betala av Brutto lönen: 3 % 2% 1% 0 % 
Maxtaxa per månad 1 l 287 kr 858 kr 429 kr O kr 

1 Maxtaxan per månad är beräknad på inkomsttaket 42 890 kr vilket innebär a tt 
maxtaxan ändras vid indexering av inkomsttaket. 

Förskola och pedagogisk omsorg, deltid 
Barn nummer: 1 2 3 4 
Att betala av Brutto lönen: 2 % 1,33 % 0,67 % 0 % 
M axtaxa per månad 1 858 kr 570 kr 287 k r O kr 

Fritidsverksamhet 
Barn nummer: 1 2 3 4 
Att betala av Brutto lö nen: 2% 1% 1 % 0 % 
M axtaxa per månad 1 858 kr 429 kr 429 kr O kr 

att de högsta avgiftsn ivåerna fö r max taxan ska änd ras i överenss tämmelse 
med de beslut om indexering av inkomsttak som fa ttas enligt fö rordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
fö rskolan och fritidshemmet, eller enligt sådana fö rfa ttninga r som kan 
komma att ersä tta denna, samt 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 12(22 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-11 

Forts. § 65 
att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att göra påkallade 
förändringar och revideringar av antagna tillämpningsanvisningar utom vad 
gä ller där angivet under rubrikerna "Tillämpningsanvisningar för 
avgifter/inkomst- försko la" respektive "Tillämpningsanvisningar för 
avgifter/inkomst- fritidshem " och som inte avser rent redaktionella 
förändringar. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2015 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 18, 2015 
Barn- och utbildningsavdelningens tjänsteskrivelse gällande revidering av 
tillämpningsanvisningar för förskola och fritidshem 2015-02-19 
Information om förskoleverksamheten i Staffanstorps kommun 
Information om fritidsverksamheten i Staffanstorps kommun 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 27, 2015 
skrivelse från skolverket 2015-03-24 avseende förändringar i förordning 
(2001:106) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 13(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-11 

§66 Yttrande i mål1772-15 angående laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 
2015-KS-68 

Kommunstyrelsens besluta r 

att till Förvaltningsrätten i M almö avge yttrande enligt kommunstyrelsens 
ordförandes skrivelse , daterad 2015-05-02. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 13 april 2015 berett 
Staffanstorps kommun tillfälle att yttra sig över innehå llet i akt bilagorna 
20-22 i mål 1772-15 angående laglighetsprövning enl igt kommuna llagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christ ian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt ti ll Förvaltningsrätten i M a lmö avge yttrande enligt 
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, da terad 2015-05-02. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen har bes lutat i enlighet med detta . 

Jäv 

På grund av jäv del tar inte Richard Olsson (SD) i handläggningen i detta 
ä rende. 

Beslutsunderl ag 

Ko mmunstyrelsens o rdförandes skrivelse 2015-05-02 
Föreläggande från Förvaltningsrätten inklusive bilagor 20-22. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



S ta f f anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 14(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

§67 Yttrande över granskning av Järnvägsplan för 

ombyggnad av Södra stambanan Flackarp - Arlöv 
2014-KS-205 

Kommunstyrelsen besluta r 

att till Trafikverket avge i ärendet fö religgande yttra nde, da tera t 2015-04-
14, över Järnvägsplan för utbyggnad ti ll fyra spår av Södra stambanan, 
sträckan Flacka rp-Arlöv. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprätta t ett fö rslag till Järnvägsplan för utbygganad ti ll 
fyra spå r av Södra stambanan, sträckan Flacka rp-Arlöv samt översänt 
denna ti ll Staffanstorps kommun för yttra nde. 

Yrkanden 

Eric Tabich (.lvl) yrkar att ko mmunstyrelsen ska besluta att ti ll T rafikverket 
avge i ä rendet fö religgande yttrande, da terat 201 5-04-14, över Järn vägsp lan 
för utbyggn ad ti ll fy ra spå r av Södra stambana n, sträckan Flackarp-Arlöv. 

Beslutsgång 

O rdfö randen ko nstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till bes lut och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i en lighet med detta. 

Beslutsunder lag 

Arbetsutsko ttets beslut § 4 7, 201 5 
Förslag t ill yttrande 201 5-04-14 
Jä rnvägsplan Södra stambanan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!lJ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 15(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§68 Yttrande över detaljplan för del av Åkarp 1:68 m.fl., 

Södra stambanan genom Åkarp 
2014-KS-474 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Burlövs kommun som yttrande över detaljplan för del av Åkarp l :68 
m.fl. avge kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-14. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har berett Staffanstorps kommun möjligheten att yttra sig 
över detaljplan för Åkarp 1:68 m fl. Detaljplaneändringen ä r initierad på 
grund av förä ndringen av Södra sta mbanan genom Åkarp. Deta ljplanen är 
nu i skedet granskning. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelsen daterad 2015-04-14 yttrat sig 
över detaljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Burlövs kommun som yttrande över detaljp lan för del av 
Åka rp 1:68 m.fl. avge kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-
04-14. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstate rar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets bes lut § 4 9, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-14 
Detaljplan för del av Akarp 1:68 m.fl. 
Granskningshandling 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 16(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

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

stambanan genom Arlöv 
2014-KS-475 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Burlövs kommun som yttrande över detaljpla n för T åga rp 15:5 m.fl. 
avge kommundirektörens tj ä nsteskrivelse daterad 2015-04-14. 

Ärendebeskrivning 

Burlövs kommun har berett Staffanstorps kommun mö jl igheten att yttra sig 
över deta lj plan för Tågarp 15:5 m fl. Detaljplaneändringen är initierad på 
grund av förändringen av Södra stambanan genom Åkarp. Detaljplanen är 
nu i skedet granskning. 

Kommundirektö ren ha r i tjänsteskrivelsen datera d 2015-04-14 yttrat sig 
över detaljplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt till Burlövs kommun som yttrande över deta lj plan för Tågarp 
15:5 m.fl. avge kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-04-14. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Bes l ut s underlag 

Arbetsutskottets bes lut § 50, 2015 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-04-14 
Detaljplan för T åga rp 15:5 m.fl. 
Granskningshandling 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 17(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05- 11 

§70 Yttrande inför Trafikverkets miljödomsansökan för yt

och grundvatten vid byggande av 4-spår genom 

Hjärup, Södra stambanan Flackarp-Arlöv 
2015-KS-154 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge i ärendet föreliggande yttrande, daterat 2015-04-11, t ill 
Trafikverket infö r deras miljö domsansökan avseende yt- och g rundvatten 
vid byggande av 4-spå r genom Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har till Staffanstorps kommun översänt underlag till 
ti llståndsansökan avseende yt- och grundvattenå tgärder, Flackarp Arlöv 4-
spår fö r yttrande. 

Projektet kommer medföra ti llståndspliktig yt- och grundva ttenpåverkan 
som Trafikverket enligt miljöba lken ämnar söka till stånd för hos M ark- och 
miljödomstolen i Växjö tingsrätt. 

Yrkanden 

Eric Ta bich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge i ä rendet 
föreliggande yttrande, date rat 2015-04-11, till Trafikverke t inför deras 
m iljö domsansöka n avseende yt- och grundvatten vid byggande av 4-spå r 
genom Hj ärup. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast förel igger ett fö rslag t ill beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsu tskottets beslu t § 48, 2015 
Fö rslag till yttrande 2015-04-11 
T ra fikverkets samrådsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

r5 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 18(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05- 11 

§ 71 Svar på motion om att återinföra skyddade trottoarer 

i statfanstorps kommun 
2014-KS-398 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunful lmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till det som redovisats i 
tekniska nämndens yttrande daterat 2015-02-03. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavall in (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
a tt å terinfö ra skyddade trottoarer i Staffanstorps kommun. Motionären 
yrkar att det ska bli fö rbjudet för bilar att parkera på trottoarer) att det är 
tillåtet för boende att med bil korsa trottoaren för att nå privat tomt samt 
a tt det må las en tyd lig vit linje där trottoarkant saknas. 
Kommunstyrelsens arbetsutsko tt beslutade den 24 november 2014) § 212) 
a tt remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Av tekniska nämndens yttrande datera t 2015-02-03 framgår det bland 
annat a tt det enligt Trafikfö rordningen (1998:1276) är fö rbjudet att stanna 
eller parkera på en gångbana men att det är tillå tet a tt korsa densamma. 
Kommunen behöver a lltså inte besluta om lokala trafikfö reskrifter för att 
detta ska gä ll a. Däremot kan kommunen informera medborgarna om vilka 
regler som gä ller för parkering på gångbana. Denna information kan 
förslagsvis publiceras i Staffanstorps aktuellt och på hemsidan. 
M ånga bostadsga tor i Staffanstorps kommun saknar upphöjd gångbana) så 
ka llad trottoar. Gatorna har istä llet må la ts med vita linjer för att ma rkera 
gå ngbana. Flerta let bostadsgator är dock lämpliga för blandtrafik då 
trafikmängden är liten och hastighetsbegränsningen ä r 30 km/h . T ekniska 
nämnden kommer att komplettera med vita linjer på de ga tor där linjer 
saknas och det ur trafiksä kerhets- och trygghetssynpunkt bör finnas en 
markerad gångbana. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyre lsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till det som redovisats i tekniska nämndens yttrande daterat 
2015-02-03. 

Beslutsgång 

O rdföra nden ko nsta tera r a tt det endast föreligger ett förslag t ill beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ifj 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

Forts. § 71 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 54, 2015 
T jänsteskrivelse 201 5-04-15 
Tekniska nämndens beslu t § 17, 2015 
Tekniska nämndens yttrande 2015-02-03 
Motion 
Arbetsutskottets beslu t § 212,2014 

Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 



Sta ffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§72 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-161 

20(22) 

DATUM: 2015-05-11 

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll a tt inga delegationsbeslut 
har redovisa ts. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

lj 



S t alf anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 2 1(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§73 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-162 

Kommunstyre lsen beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Nyttjanderä ttsavta l avseende del av fastigheten Staffanstorp 
Stanstorp 

5:298. Dnr 2013-KS-49 

b) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-03-02 med Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB 

c) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-03 -02 med Staffanstorps 
Energi AB 

d) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-03-02 med Staffanstorps 
Fibernät AB 

e) Protokoll fr ån styrelsesammanträde 2015-03-02 med Staffansto rps 
Reningsverk AB 

f) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-03-10 med Staffanstorps 
Centrum AB 

g) Protokoll från styrelsesammanträde 2015-03-10 med 
Staffansto rpshus AB 

h) Skrivelse från Trafikverket gä llande faststä llelse av a rbetsplan fö r 
väg 798, delen Esarp-Genarp, i Lunds och Staffanstorps kommuner i 
Skåne län 

i) Barn- och utbildningsnämndens beslut § 28, 2015 avseende 
övergång frå n leasing till köp av elev- o ch personalda torer 

j) Besked från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende 
utbetalning av ersättning en ligt 5 kap. 1 § lag om kommuners och 
landstings å tgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

Ordförandens signatur J~andes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyretsen 22(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

och höjd beredskap 

k) Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-27 § 32 gä llande Hjäru ps nya 
förskola. Dnr 2014-KS-495 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 1(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträ desda tum: 
Sa mmanträ destid: 
Plats: 
Pa ragrafer: 

Bes lutande: 

Ö vriga deltagare: 

lnsynspla ts: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2015-05-11 
Klockan 16.00-1 6.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 6 1- §62 

Christian Sonessen (M ) ordf 
Pierre Sjöström (S) Richard O lsson (SD) 
Nino Vida vie (M) Tina Xhemajli (M) 
Laila Olsen (S) Carina Dilton (S) 
Liliana Lindström (M) Bjö rn M agnusson (FP) 
T o rbjörn Lövendahl (S) David Wittlock (MP) 
Eric T abich (M) Yvonne Nilsson (C ) 

M agnus Olsson (M) 
Werner Unger (S) 
Bertil Persson (M) 
Pia Jö nsson (S) 
Bj ö rn Stigborg (S) 

M aths Johansson (SPI) 

Pierre Sjöström (S) 

Gisela Nilsson (FP) 
Magnus Lunderquist (KD) 
Richard Fridh (S) 
H enrik Lerhin 
Inga lill H ellberg 
Vesna Casitovski 

Rå dhuset, måndagen den 11 maj 2015 klockan 16.20 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 2(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 
Slaffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justera t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslu tsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdest id: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protoko llet förvaras 

Underskri fter: 

Kommunstyrelsen 
2015-05-11 
Klocka n 16.00-16.20 
Rådhuset, sammanträdesru m Uppåkra 
§ 61 - § 62 

2015-05-12 
2015-06-02 
Rådhuset 

Vesna Casitovski 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 3(5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

Innehållsförteckning 

§6 1 Justering av protokoll ..... ................. .. ......... ........ ............ ... ... .............. ......... 4 
§62 Komunfu llmäktiges mål 2015-2018 ........... ............ ....... ... .. .. ........ .... ... .. ... ... 5 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

41 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(5) 

DATUM: 2015-05-11 

§61 Justering av protokoll 

Ordförandens signatu r 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärenden en ligt punkterna 1-2, 4-13 ska justeras tisdagen den 12 maj 
2015 klockan 15.00 medan ärendet enligt punkten 3, Kommunfullmäktiges 
må l ska justeras måndagen den 11 maj 2015 klockan 16.20. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fl/ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(5) 

DATUM : 201 5-05-1 1 

§62 Komunfullmäktiges mål 2015-2018 
2015-KS-99 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen beslutar f ö reslå kommunfullmäktige besluta 

att anta i ä rendet föreliggande slutliga fö rslag ti ll "Ko mmunfu llmäktiges 
mål 2015-2018 - M edborga ren i fokus datera t 2 01 5-05-05. 

Ärendebeskrivning 

I en lighet med Staffanstorps kommuns styrprinciper ska 
kommunfullmäktige i början av va rje mandatperiod faststä lla må l fö r 
perioden . M åldokumentet ska också fastställa de mått som ska användas 
fö r att följa upp, i vi lken utsträckning kommunfu llmä ktiges mål uppnåtts 
samt vilken eller vilka nämnder som ansvara r fö r a tt upp rätta 
genomförandeplaner. 

Kommunfu llmäktige besluta de den 27 april 2015, § 31 a tt återremittera 
ä rendet t ill kommunstyrelsen fö r a tt sammanväga komm unstyrelsens 
fö rslag med det socialdemokra tiska förslaget fö r a tt om mö jligt nå en så 
bred samsyn som möjligt. 

N u fö religgande fö rslag till kommunfull mäktiges må l 2015-201 8, 
2015-05-05, ha r revidera ts en ligt kommunfull mä ktiges lä mnade d irekt iv. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrka r med, instämmande av Pierre 
Sjöström (S) , David Wittlock (MP) och Richa rd O lsson (SD) a tt 
kommunstyrelsen ska besluta fö res lå kommunfu llmäktige besluta a tt anta i 
ä rendet fö religgande slutliga fö rslag till " Kommunfu llmäktiges mål 201 5-
2018- M edborga ren i fokus da tera t 2015-05-05. 

Beslutsgång 

O rd föranden ko nsta tera r a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finn er a tt kommunstyrelsen ha r bes luta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommun full mäk tiges må l 20 15-2018 justerade en ligt uppdrag 
Kommunfu llmäktiges må l 20 15-2018 va rav framgår gjo rda ändri nga r 
Ko mmunfullmäktiges bes lu t § 31, 2 015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4!1 
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