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DATUM: 20 15-08-31 

§101 Information avseende motion om så kallade .. Vita 

Jobb" vid offentlig upphandling 

Ordförandens signatur 

-C 2 

2014-KS-142 

Kommunstyrelsen beslutar 

att vidaresända informationen till kommunfullmäktige samt att därmed 
lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut § 164, 2014-11-1 7 beslutat a tt 
å terremittera ärendet till kommunstyrelsen för att, i enlighet med motionens 
intentioner utreda hur Staffansto rps kommun ka n utarbeta riktlinj er för 
upphandlinga r samt a tt ä rendet ska fö reläggas kommunfullmäktige senas t 
inom 6 månader. 

M almö stad är en av de första kommunerna att införa regelsystem fö r 
upphandling som innehåller riktlinjer fö r sk "vita jobb" . Dessa riktlinjer 
har sedan vå ren 2 015 varit föremål för en stor granskning av 
Konkurrensverket som prövar dess giltighet mot nuvarande LOU. 
Staffanstorps kommun bör d ärför avvakta Konkurrensverkets avgörande 
innan ett förslag till riktlinjer tas fram. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 83, 2 015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§102 Förslag till ändring av ekonomistyrdirektivet för 

statfanstorps kommun 
2013-KS-48 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande i aktuella delar av gällande bestämmelser, anta 
ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun i enlighet med i ärendet 
föreliggande förslag, samt att utreda nya ekonomistyrdirektiv (avsnitt 2.3) 
för Staffanstorps kommuns budgetprocess med inriktning att 
kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget i november månad. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till ändringar i ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps 
kommun 2015-07-07. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), att 
kommunstyrelsens ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då 
med upphävande i aktuella delar av gä llande bestämmelser, anta 
ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun i enlighet med i ärendet 
föreliggande förslag, samt att utreda nya ekonomistyrdirektiv (avsnitt 2.3) 
för Staffanstorps kommuns budgetprocess med inriktning att 
kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget i november månad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 84, 2015 
Förslag till ändringar i ekonomistyrdirektivet 2015-07-07 
Ekonomistyrdirektivet fö r Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

!(/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-08-31 

§103 Förslag till särskild medlemsinsats till Kommuninvest 

år 2015 
2014-KS-546 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att under innevarande år till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 
särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån att finansieras genom att 
ianspråkta likvida medel. 

Ärendebeskrivning 

Kommuninvest ekonomisk förening har till Staffanstorps kommun 
inkommit med en förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015. 

Från och med år 2018 införs nya kapitalkrav för finansiella institut, det så 
kallade bruttosoliditetskravet. Just nu är det inte fastställt exakt hur detta 
nya krav kommer att utformas. Definitivt besked väntas från ED
kommissionen mot slutet av år 2016, men det står klart att Kommuninvest 
behöver ha en högre andel eget kapital i förhållande till de totala 
tillgångarna än idag. Bruttosoliditetsgraden för Kommuninvestkoncernen 
uppgick 2013 till 0,97 procent. Planeringen utgår från att nå en 
bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom 
Europaparlamentet för lågriskinstitut. 

Den 16 april fastställde föreningsstämman att ändra stadgarna så att 
medlemmarna kan erbjudas olika sätt att bidra till kapitaluppbyggnaden. 
Dels kan medlemmen använda sin överskottsutdelning för inbetalning av 
nytt insatskapital, vilket Staffanstorps kommun gör idag, dels besluta om en 
extra insatsbetalning. Som minst måste insatsen per invånare uppgå till 200 
kr och som mest 900 kronor. När kommunen nått 900 kronor/ invånare, 
blir den årliga insatsen lägre och kommunen får behålla och intäktsföra 
årets utdelning. Utdelningen beslutas av föreningsstämman i april året efter 
verksamhetsåret. 

Staffanstorps kommuns insats i år beräknas nå ca 719 kr/ invånare efter 
inbetalning av årets överskottutdelning och därmed kvarstår ca 4,2 mkr för 
att nå upp till 900 kr/ invånare. Med inbetalning av överskottsutdelningen 
som val av enda metod för kapitaluppbyggnad innebär det att kommunen 
beräknas nå upp till den högsta nivån i slutet av år 2016 och att 
utdelningen då kan intäktsföras år 2017. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsen 7(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-08-31 

Forts. § 103 

föreslå kommunfullmäktige besluta att under innevarande år till 
Kommuninvest ekonomisk förening inbetala särskild medlemsinsats upp till 
högsta insatsnivån att finansieras genom att ianspråkta likvida medel. 

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

Bes l ut s underlag 
Arbetsutskottets beslut § 86 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-08-24 
Skrivelse från Kommuninvest 2015-05-21 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-08-31 

§104 Förslag till avgift inom vård och omsorg 
2015-KS-370 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då fr o m den 1 oktober 2015, ska uttas dels en avgift uppgående till 
900 kronor för varje beviljad insatsperiod avseende stödformen 
"Hemteam", dels en avgift om 400 kronor per gång för av vårdtagare 
begärd hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska återlämnas till 
kommunen. 

Ärendebeskrivning 

Under 2013 infördes stödformen Hemteam i form av projekt. Under 
projekttiden var insatsen avgiftsfri. Från och med 2014 är Hemteam en 
permanent stödform och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. De 
insatser som ingår- omvårdnad och hemsjukvård- är i vanliga fall 
avgiftsbelagda. Av detta skäl bör även stödformen Hemteam generera en 
avgift. 

När behovet av ett tekniskt hjälpmedel upphör är det vårdtaga rens ansvar 
att hjälpmedlen återlämnas till kommunen. Vid behov kan kommunen bistå 
med hämtning av hjälpmedlen. Hämtning av h jälpmedel är ingen 
sjukvårdsinsats utan en service som kommunen tillhandahåller. Nuvarande 
avgift för hämtning är 80 kr vilket motsvarar ett hemsjukvårdsbesök. Då 
kommunens kostnad för servicen är betydligt högre bör avgiften anpassas 
till faktisk kostnad. 

Socialnämnden beslutade 2014-11-05 att återremittera ärendet för 
utredning av hur många insatsperioder det gäller i H emteam respektive 
hämtning av hjä lpmedel samt vilka intäkter avgifterna innebär för insa ts i 
Hemteam respektive för hämtning av hjälpmedel samt för att inhämta 
information om hur många kommuner i Skåne som ha r hemteam och som 
tar betalt för hemteamsinsatsen. 

Socialnämnden har nu beslutat, § 75, 2015, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta infö ra ovanstående avgifter. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att, då fr o m den l oktober 2015, ska uttas 
dels en avgift uppgående till 900 kronor för va rje beviljad insatsperiod 
avseende stödformen "Hemteam", dels en avgift om 200 kronor per gång 
för av vårdtagare begärd hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska 
återlämnas till kommunen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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c s 

Kommunstyrelsen 9(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 201 5-08-31 

Forts. § 104 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att, då fr o m den 1 oktober 2015, ska uttas dels en avgift 
uppgående till 900 kronor för varje beviljad insatsperiod avseende 
stödformen "Hemteam", dels en avgift om 400 kronor per gång för av 
vårdtagare begärd hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska 
återlämnas till kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Om röst ni ngsresu l ta t 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 5 nej
röster samt 1 som avstår från att rösta beslutat i enlighet med eget yrkande 
enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) Bertil Persson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) Thomas Carlstedt (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 7 5 1 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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Kommunstyrelsen 10(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts.§ 104 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-26 
Socialnämndens beslut§ 75, 2015 
Utredning 2015-03-30 

Justera ndes signatu r Utdragsbestyrkande 



Reservation Avgift för hämtning av 
hjälpmedel 

Målet måste vara att få tillbaka så många hjälpmedel så -
möjligt! 
Vilket är incitamentet att lämna tillbaka om det kostar pengar? 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot att införa en ökad 
avgift på 400 kronor för hämtning av hjälpmedel som är utprovat av 
Staffanstorps kommun. 

Den socialdemokratiska gruppen anser att ökningen är för stor från 
nuvarande avgift på 80 kronor till förslaget på 400 kronor för att få 
hjälp med hämtning av hjälpmedel från kommunen. 

Den socialdemokratiska gruppen anser att ökningen ska vara från idag 
80 kronor 
till 200 kronor. 

Staffanstorp den 31 augusti 2015 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 11(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-3 1 

§105 Taxa för parkeringsövervakning i Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-65 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fr o m 1 oktober 2015 ska taxa för parkeringsavgift/kontrollavgift 
(kvartersmark) i Staffanstorps kommun fastställas till: 

• 300 kronor om fordonets parkering överstiger tillå ten parkerings tid 
• 600 kronor om fordonet parkerats där det råder förbud att parkera 
• 800 kronor om fordonet parkerats där det råder fö rbud att stanna 
• 1000 kronor vid allvarliga felpa rkeringar, till exempel plats för 

rörelsehindrade 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 201 5, § 26 att in fö ra 
parkeringsövervakning i Staffa nstorps kommun samt att delegera till 
kommunstyrelsen att bes luta om felparkeringsavgifter i Sta ffanstorps 
kommun. 

I Fö rordning om felpa rkeringsavgift regleras att kommuner få r faststä lla 
felparkeringsavgiften tilllägst 7 5 kronor och högst 1000 kronor. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att fr o m 1 oktober 2 015 ska taxa för 
parkeringsavgift/kontrollavgift (kva rtersmark ) i Sta ffanstorps kommun 
fastställas till: 

• 300 krono r om fordonets parkering överstiger tillåten parkeringstid 
• 600 krono r om fordonet parkera ts där det råde r förbud att parkera 
• 800 krono r om fo rdonet pa rkerats där det råder förbud att stanna 
• 1000 kronor vid allva rliga felparkeringa r, till exempel plats fö r 

rörelsehindrade 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det ta. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 12(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 105 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 106, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(36) 

DATUM: 20 15-08-31 

§ 106 Förslag till ändring av arbetsordning för 

kommunfullmäktige 

Ordförandens signatu r 

c S' 

2014-KS-190 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att i Arbetsordning för kommunfullmäktige ska göras följande ändringar 
och tillägg, då i förekommande fall med upphävande av nu gällande 
bestämmelser; 

a)under rubriken "Upprop" ska andra stycket ha följande lydelse: 

"Varje sammanträde inleds med ett upprop enligt uppropslista, eller med 
någon annan åtgärd till fastställande av vilka ledamöter som tjänstgör vid 
sammanträdet." 

b) under rubriken "Upprop" ska tredje stycket ha följande lydelse: 

"Upprop eller annan åtgärd enligt föregående stycke företas också i början 
av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs." 

c) under rubriken "Protokollsjusterare" ska andra stycket ha följande 
lydelse: 

"Två ledamöter ska utses och tillsammans med ordföranden justera 
protokollet, och om ordföranden så begär, biträder ordföranden vid 
röstsammanräkning.'' 

d) under rubriken "Omröstningar och reservationer" ska första stycket ha 
följande lydelse: 

"Öppna omröstningar genomförs så att ledamöterna avger sina röster med 
stöd av voteringsanläggning, eller, om ordföranden så bestämmer istället, 
efter upprop enligt uppropslista." 

e) under rubriken "Expediering" görs, då som ett nytt andra stycke, tillägg 
av 

"Kommunfullmäktiges protokoll ska tillställas revisorerna", samt 

f) följande två nya bestämmelser ska införas: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 14(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts.§ 106 

Revisorernas budget 
För beredning av revisorernas budget skall den i förväg inlämnas till 
fullmäktiges presidium. 

Löpande redovisning från revisorerna 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. 
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från 
revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är 
avslutad. 
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges samtliga 
ledamöter. 

Detta uppfyller kommunallagens krav på att de sakkunnigas rapporter skall 
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter 
som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige kommer i en nära framtid att ändra sitt arbetssätt på 
så sätt att såväl omröstningar som närvarokontroll regelmässigt kommer att 
göras elektroniskt istället för genom upprop. 

Därutöver har befunnits att det bör föreskrivas att kommunfullmäktiges 
protokoll ska tillställas revisorerna, och också göras påkallade tillägg vad 
gäller såväl beredning av ärenden som rör budget för kommunrevisionen 
som revisorernas redovisningar. 

Efter samråd i kommunfullmäktiges presidium har befunnits förekomma 
anledning att föreslå att följande ändringar och tillägg görs i kommun
fullmäktiges arbetsordning. Föreslagna ändringar och tillägg är 
gulmarkerade i förslag till ändringar av arbetsordning för 
kommunfullmäktige daterat 2015-08-26. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M) att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att i 
Arbetsordning för kommunfullmäktige ska göras följande ändringar och 
tillägg, då i förekommande fall med upphävande av nu gällande 
bestämmelser; 

a )under rubriken "Upprop" ska andra stycket ha följande lydelse: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 15(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 106 

"Varje sammanträde inleds med ett upprop enligt uppropslista, eller med 
någon annan åtgärd till fastställande av vilka ledamöter som tjänstgör vid 
sammanträdet." 

b) under rubriken "Upprop" ska tredje stycket ha följande lydelse: 

"Upprop eller annan åtgärd enligt föregående stycke företas också i början 
av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs." 

c) under rubriken "Protokollsjusterare" ska andra stycket ha följande 
lydelse: 

"Två ledamöter ska utses och tillsammans med ordföranden justera 
protokollet, och om ordföranden så begär, biträder ordföranden vid 
röstsammanräkning." 

d) under rubriken "Omröstningar och reservationer" ska första stycket ha 
följande lydelse: 

"Öppna omröstningar genomförs så att ledamöterna avger sina röster med 
stöd av voteringsanläggning, eller, om ordföranden så bestämmer istället, 
efter upprop enligt uppropslista. n 

e) under rubriken "Expediering" görs, då som ett nytt andra stycke, tillägg 
av 

"Kommunfullmäktiges protokoll ska tillställas revisorerna ", samt 

f) följande två nya bestämmelser ska införas: 

Revisorernas budget 
För beredning av revisorernas budget skall den i förväg inlämnas till 
fullmäktiges presidium. 

Löpande redovisning från revisorerna 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. 
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från 
revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är 
avslutad. 
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges samtliga 
ledamöter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 16(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-08-3 1 

Forts. § 106 

Detta uppfy ller kommunallagens krav på att de sakkunnigas rapporter skall 
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen för tecknas de rapporter 
som förmedlats till fu llmäk tige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen. 

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

Bes l ut s underlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-25 
Förslag till ändringar av arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-08-
26. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 17(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§107 Förslag om upphörande av Barn- och utbildningsplan 

som styrdokument för Staffanstorps kommun 
2015-KS-273 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Barn- och utbildningsplanen antagen av kommunfullmäktige den 22 
september 2008, § 106 upphör att gälla som styrdokument för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Nu gällande Barn- och utbildningsplan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2008, § l 06. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 2 juni 2015, § 49 förslagit 
att kommunfullmäktige ska avskaffa Barn- och utbildningsplanen fr o m l 
oktober 2015. Kravet på kommunal skolplan avskaffades i samband med 
införandet av nuvarande skollag. Barn- och utbildningsnämnden har genom 
sitt beslut om reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete den 2 juni 
2015, § 47 tillgodosett en koppling både det nationella uppdraget och 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att Barn
och utbildningsplanen antagen av kommunfullmäktige den 22 september 
2008, § 106 upphör att gä lla som styrdokument för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 89, 2015 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 49,2015 
T jänsteskrivelse 2015-05-26 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 18(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 15-08-31 

§108 Yttrande i mål 6302-15 angående laglighetsprövning 

enligt kommunallagen 
2015-KS-293 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande 
daterat 2015-07-01. 

Ärendebeskrivning 
Staffanstorps kommun ska enligt föreläggande från Förvaltningsrätten i 
M almö a v ge yttrande i mål 63 02-15 angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Förvaltningsrä tten i M almö avge i ärendet föreliggande 
yttrande daterat 2015-07-01. 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte David Wittlock (MP) i handläggningen och 
beslutet i detta ä rende. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 88, 201 5 
Förslag till yttrande 2015-07-01 
Föreläggande från Förvaltningsrätten inklusive överk lagan 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(36) 

DATUM: 2015-08-3 1 

§109 Föravtal/samarbetsavtal med Sveaskog avseende 

Hjärup NO etapp 3 

Ordförandens signatur 

( ) 

2015-KS-366 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till föravtal/samarbetsavtal för exploatering 
med Sveaskog Förvaltnings AB, orgnr: 556016-9020, för del av Stora 
Uppåkra 12:2. 

Ärendebeskrivning 

Föravtalet/Samarbetsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under 
avtalstiden, bestämmelser om Kornmunens framtida förvärv av delar av 
bostadsutbyggnadsprojektet Hjärup NO etapp 3 samt gälla som föravtal 
för framtida exploateringsområde Hjärup NO etapp 4. Samarbetsavtalet 
ska resultera i ett köpekontrakt med syfte att förvärva mark, som avses 
sä ljas vidare, för byggnation av bostäder. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kornmunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetat förslag till föravtal/samarbetsavtal för exploatering med Sveaskog 
Förvaltnings AB, orgnr: 556016-9020, för del av Stora Uppåkra 12:2. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kornmunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 90, 2015 
Förslag till Föravtal!Samarsbetsavtal inklusive bilagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?r! 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 20(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§110 Yttrande över betänkandeDs 2015:33 .. Ett 

gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända .. 
2015-KS-299 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Arbetsdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till 
yttrande, Bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsdepartementet har till Staffanstrops kommun översänt 
departementspromemorian "Ett gemensamt mottagande av nyanlända" för 
yttrande. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 
eller materialet i betänkandet. 

I ärendet förligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-14 
samt ett förslag till yttrande, (Bilaga 1), daterat 2015-08-31. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att till 
Arbetsdepartementet avge yttrande enligt i ärendet upprättat förslag med 
undantag av yttrande under avsnitten 5.5 första stycket och 5.7.3 som 
behandlar kommunens möjlighet att överklaga volymtilldelning. 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Richard Olsson (SD), att 
kommunstyrelsen ska besluta att till Arbetsdepartementet avge yttrande 
enligt upprättat förslag till yttrande, Bilaga l. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) m.fl. 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 6 nej
röster beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Kommunstyrelsen 21(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 110 
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare .Ja Nej Avstå r 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) Bertil Persson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) Thomas Carlstedt (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 7 6 

Reservationer 

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

Särskilda uttalanden 

Richard Olsson (SD) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 91, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Bilaga l, förslag till yttrande 2015-08-31 
Remiss 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Reservation Yttrande över betänkande 
"Ett gemensamt ansvar för mottagande 
av nyanlända" 

Staten har aviserat att den kommer med någon form av tvingande krav 
för ett solidariskt flyktingmottagande mellan Sveriges kommuner. 

Flera M-styrda kommuner med restriktivt flyktingmottagande 
framhåller att tvång inte är en framkomlig väg, att det kommunala 
självstyret inte får inskränkas och hänsyn tas till bostadsituationen i 
respektive kommun. 

Men det finns ingen annan lösning på problemet än att alla tar emot. 

Om samtliga EU-Iänder och samtliga kommuner tog "sin kvot" skulle 
det innebära att en kommun skulle behöva motta en flykting per tusen 
invånare. För Hjärups del hade det inneburit en familj på fyra personer, 
för Staffanstorps tätort tre familjer (på 4 personer) d.v.s. 12 personer 
sammanlagt. Problemet är att EU-Iänderna inte tillämpar ett solidariskt 
flyktingmottagande och att Sveriges kommuner inte heller ställer upp 
solidarisk för att lösa den akuta situationen som har uppstått pga. 
Syrien-konflikten. Det kommer flera hundra om dagen som har riskerat 
livet, det är människor i nöd som måste tas emot. Vi måste hjälpas åt 
mellan kommunerna att dela på ansvaret, det görs inte tillräckligt väl. 
Att hjälpa utsatta människor i ett nödläge måste anse vara viktigare än 
i alla lägen hävda det kommunala självstyret. Samma personer som 
hävdar att man ska tvinga alla EU-Iänder att solidarisk dela på den 
uppkomna flyktingsströmmen anser att man inte ska tvinga svenska 
kommuner till samma solidariska handlingar. En dubbelmoral. 

Där är vi konsekventa och vi anser därför att kommunerna inte ska 
kunna överklaga ett statligt beslut om volymtilldelningen. 

Staffanstorp den 31 augusti 2015 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

tl#uv w 
Pierre 

C5 



.. -.v· . . 

Protokollsnotering ärende 2015-KS-299 Yttrande över betänkandeDs 
2015:33 "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända" 

Vi Sverigedemokrater anser inte att tvingande lagstiftning som minskar kommunernas 
självstyrelse är rätt väg att gå för att få rätsida på det gemensamma ansvaret för 
mottagande av nyanlända. 

För att lösa dagens situation så borde istället ekonomiska incitament till kommunerna 
reglera mottagningen. Med tillräckligt höga ersättningar till kommunerna skulle alla köer 
försvinna. 

Parallellt med detta måste staten verka för att normalisera strömmen av nyanlända till 
Sverige och arbeta för ett gemensamt världsansvar. Att satsa resurser på grundorsakerna 
bakom problemhärdarna. 
Löser vi grundorsakerna så kommer det inte längre att finnas problem med mottagande av 
nyanlända och det kommer att finnas tillräckl igt med platser i kommuner på frivillig basis. 

Vi Sverigedemokrater ville återremitera detta yttrande för att få in våra ovanstående 
synpunkter men eftersom remissvaret skall vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda 
senast den 28 september 2015 fanns på grund av tidsbrist inte detta alternativ. 
Därför röstade vi på det minst dåliga förslaget där kommunen verkar för att få möjl ighet till 
att överklaga beslut om volymen på antalet nyanlända som anvisas till kommunen. 

C ) 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 22(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§111 Yttrande över betänkande SOU 2015:44 .. Arbetslöshet 

och ekonomiskt bistånd .. 
2015-KS-278 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Socialdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till 
yttrande, Bilaga l . 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har till Staffanstorps kommun översänt betänkande 
SOU 2015:44 "Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd" för yttrande. 

I ärendet föreligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-
14 samt förslag till yttrande, (Bilaga 1), daterat 2015-08-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Socialdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till 
yttrande, Bilaga l. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 92, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Bilaga l, förslag till yttrande 2015-08-31 
Remiss 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§ 112 Yttrande angående översyn av lagen om 

bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 2014:38) 
2015-KS-255 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Socialdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till 
yttrande, Bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har till Staffanstorps kommun översänt remiss 
angående "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (Rapport 
2014:38). 

I ärendet föreligger kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-08-
14 samt förslag till yttrande, (Bilaga 1), daterat 2015-08-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Socialdepartementet avge yttrande enligt upprättat förslag till 
yttrande, Bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 93, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Bilaga 1, förslag till yttrande 2015-08-31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 24(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§ 113 Svar på motion om hundrastgårdar i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-530 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i tekniska nämndens beslut§ 49, 
2015, anse motion besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om hundrastgårdar i 
Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 8 
december 2014, § 223 att remittera motionen till tekniska nämnden för 
yttrande. 

Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2015, § 49 om utredning av 
möjlig placering av ny hundrastgård i västra yttre delarana av Staffanstorps 
tätort och om informationsinsatser avseende befintliga hundrastgårdar samt 
att som yttrande till kommunstyrelsen arbetsutskott överlämna tekniska 
avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-08. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som 
redovisats i tekniska nämndens beslut § 49, 2015, anse motion besvarad. 

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§ 95, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-08-14 
Tekniska nämndens beslut§ 49, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-08 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

25(36) 

DATUM: 2015-08-31 

§114 Svar på motion om barnomsorg på obekväma tider i 

statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

CJ 

2014-KS-347 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i ärendet 
anförda avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om barnomsorg på 
obekväma tider i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutade den 24 november 2014, § 209 att remittera motionen till barn
och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2015, § 54 att som 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna tjänsteskrivelse 
daterad 2015-05-07. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), i 
första hand att kommunstyrelsen ska besluta återremittera ärendet till barn
och utbildningsnämnden för fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar 
som har barn i förskoleålder tillfrågas och att frågan belyses i Staffanstorps 
Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys för vad som 
gäller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten, samt i de fall 
kommunstyrelsen inte bifaller förstahandsyrkandet besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det av 
barn- och utbildningsnämnden i ärendet anförda avslå motionen samt 
avslag på Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång del 1 

Ordföranden stä ller först proposition på Pierre Sjöströms (S) m.fl. 
förstahandsyrkande om återremiss och Nino Vidovics (M) yrkande om att 
om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 26(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 114 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkade om att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. förstahandsyrkande om 
å terremiss röstar nej. 

Omröstningsresultat del 1 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) Bertil Persson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) Thomas Carlstedt (M) x 
Richard Olsson (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 

Beslutsgång del 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Nino Vidovics (M) yrkande 
och Pierre Sjöströms (S) m.fl. andrahandsyrkande enligt ovan och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstnings begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande röstar nej . 

Omröstningsresultat del 2 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ff anstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 27(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 114 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) Bertil Persson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) Thomas Carlstedt (M) x 
Richard Olsson (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 skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 96, 2015 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 54, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-07 inklusive bilaga 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Motion om barnomsorg på 
obekväma tider 

Vi socialdemokrater yrkade på en återremiss, då vi inte anser att Barn- och 
Utbildningsnämnden fullt ut svarat på de yrkanden om kartläggning som ställdes i motionen. 

Idag erbjuds föräldrar med behov av barnomsorg p å obekväm arbetstid plats på den nattöppna 
förskolan Röda Stugan i Lund eller på OB-förskolan i Burlöv. 

Vi socialdemokrater vill även undersöka behovet av alternativ i Staffanstorp tätort och i Hjärup. 
Behövs till exempel en förskola i vardera tätorten med möjligheten att ha kvällsöppet? 
Skulle en sådan underlätta för de föräldrar som har arbete, där arbetstiden även är förlagd till 
kvällstid? De alternativ som erbjuds idag kräver bland mycket annat, att föräldrarna har bil för att 
hämta och lämna barnen. 

Sverige ska vara ett modernt land som ger människor möjligheter att arbeta, skaffa barn och 
försörja sin familj. För ett sådant land krävs barnomsorg på arbetstid. Och idag betyder arbetstid 
dygnets alla t immar. Rätten till barnomsorg är avgörande for arbetslinjen. 

Målsättningarna for den svenska barnomsorgen är höga. Den ska ge barn omsorg och stimulera 
deras utveckling, göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera och stärka 
grundläggande värderingar som ger en demokratisk grund för samhället. Det är viktigt att vi värnar 
dessa målsättningar. 

Barnomsorgen ska vara lärande och trygg samt ge omsorg och service. Den ska fungera för barnen, 
för föräldrarna och som samhällsfunktion. Bra och subventionerade förskolor är en grundsten för 
jämställdhet och kvinnors möjlighet att försörja sig . 

Staffanstorps barnomsorg lever idag inte upp till idealet om att vara både utvecklande för barnen 
och ett medel för att möjliggöra föräldrarnas yrkesarbete. 

Det är dags att utreda om behovet av, att införa en tidsneutral barnomsorg som finns tillgänglig när 
föräldrarna arbetar, föreligger i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp den 31 augusti 2015 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 28(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§115 Svar på motion om barnomsorg på obekväma 

arbetstider 
2014-KS-243 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i ärendet 
anförda avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) m.fl. har lämnat in en motion om barnomsorg på 
obekväma arbetstider i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den l september 2014, § 139 att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2015, § 53 att som 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna tjänsteskrivelse 
daterad 2015-05-07. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att i 
första hand att kommunstyrelsen ska besluta återremittera ärendet till barn
och utbildningsnämnden för fördjupad kartläggning där samtliga föräldrar 
som har barn i förskoleålder tillfrågas och att frågan belyses i Staffanstorps 
Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys för vad som 
gäller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten, samt i de fa ll 
kommunstyrelsen inte bifa ller förstahandsyrkandet besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det av 
barn- och utbildningsnämnden i ärendet anförda avslå motionen samt 
avslag på Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång del 1 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) m.fl. 
förstahandsyrkande om återremiss och Nino Vidovics (M) yrkande om att 
om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 29(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 115 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkade om att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. förstahandsyrkande om 
återremiss röstar nej . 

Omröstningsresultat del 1 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) Bertil Persson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) Thomas Carlstedt (M) x 
Richard Olsson (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 

Beslutsgång del 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på N ino Vidovics (M) yrkande 
och Pierre Sjöströms (S) m.fl. andrahandsyrkande enligt ovan och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstnings begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande röstar nej . 

Omröstningsresultat del 2 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Kommunstyrelsen 30(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-08-31 

Forts. § 115 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstå r 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) Bertil Persson (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) Thomas Carlstedt (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (FP) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 s 

Reservationer 

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

David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 97, 2015 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 53, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-07 inklusive bilaga 
M otion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

4J 



Reservation Motion om barnomsorg på 
obekväma arbetstider 

Vi socia lde mokrate r yrkade p å e n åt e rre miss, då vi inte anser att Barn- och 
Utbildningsnämnde n fullt ut svarat på de yrka nde n om ka rtläggning som ställdes i motione n. 

Vi yrkade på att ärendet skulle åt e rremitteras till Barn- och utbildningsnämnde n för fördjupad 
kartläggning där samtliga fö räldrar som har barn i förskoleålder tillfrågas och att frågan skulle 
be lysas i Staffanstorps Aktue llt samt att arbet a in e n ekonomisk konsekvensanalys för vad som 
gäller om Staffansto rps kommun t og d e l av statens stimulansbidrag t ill kommuner som erbjuder 
barnomsorg på obe kväma arbetstide r. 

Idag erbjuds föräldrar med be hov av barnomsorg på obe kväm arbetstid plats p å de n nattöppna 
fö rskolan Röda Stugan i Lund e ller p å OB-förskolan i Burlöv. 

Vi socialde mokrat er vill även unde rsöka be hovet av alternativ i Staffanstorp tätort och i Hjärup. 
Behövs till exempe l e n förskola i vardera tätorte n med möjligheten att ha kvällsöppet ? 
Skulle e n sådan underlätta för de fö räldrar som har arbet e , d är arbetstide n även är fö rlagd till 
kvällstid? De alternativ som erbjuds idag kräver bland mycket annat , att föräld rarna har bil för att 
hämta och lämna barne n. 

Sve rige ska vara ett modernt land som ger människor möjlighete r att arbet a, skaffa b arn och 
försörja sin familj. För ett sådant land krävs barnomsorg på arbetstid. Och idag bet yder arbetstid 
dygnets a lla timmar. Rätte n t ill barnomsorg är avgörande fo r arbetslinjen. 

Målsättningarna for de n svenska b arnomsorge n är höga. De n ska ge barn omsorg och stimulera 
deras utveckling, göra d et möjligt fö r föräldrar att fö rvärvsarbeta e ller studera och st ärka 
grundläggande värderingar som ge r e n de mokratisk grund för sa mhället. Det är viktigt att vi värnar 
dessa må lsättningar. 

Barnomsorge n ska vara lärande och trygg samt ge omsorg och service . De n ska funge ra för barnen, 
för föräldrarna och som samhällsfunktion. Bra och subve ntionerade förskolor är e n g rundste n för 
jämställdhet och kvinnors möjlighet att försörja sig. 

Staffanstorps barnomsorg leve r idag inte upp till idealet om att vara b åde utvecklande för barne n 
och ett medel för att möjliggöra fö räldrarnas yrkesarbete . 

Det är dag s att utre da om behovet av, att infö ra en t idsne utral barnomsorg som finns t illgängl ig när 
föräldrarna arbet ar, föreligger i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp den 31 augusti 2015 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

11!/f!(S) 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 3 1(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-08-31 

§116 Svar på motion om offentlig toalett i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-567 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för en god 
informationsskyltning till den offentliga toaletten i James Grill, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande exploatering av 
områdena kring bussterminalen på Malmövägen och i anslutning till 
stationsläget i Hjärup särskilt beakta behov av en "väntsal" som även 
innehåller en offentlig toalett och annan service samt, 

att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om offentlig toalett i Staffanstorps 
kommun. Motionen har i enlighet med ordförandens delegationsbeslut 
2015-01-26 remitterats till kommundirektören för yttrande. 

I Staffanstorps tätort finns idag en offentlig toalett genom ett avtal med 
James Grill, i anslutning till tidigare bussterminalen och med en kort 
gångsträcka från nuvarande knutpunkt för bussarna. Ett större område 
kring både nuvarande och tidigare bussterminal samt där vårdcentralen är 
belägen ägs av Staffanstorps kommun. Platsen har utpekats som lämplig för 
exploatering för bostäder och service. Ett sådant exempel på service kan 
vara en "väntsal" med olika former av service i anslutning till 
busshållplatserna på Malmövägen. 

Förhå llandena i Hjärup är likartade - pågående planärenden medger en 
exploatering för bostäder men också för service till resenärer med tåg. 

I båda fa llen kan en offentlig toalett ingå i det behov av service för 
resenärer som tillgodoses i exploateringen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidta 
åtgärder för en god informationsskyltning till den offentliga toaletten i 
James Grill, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande 
exploatering av områdena kring bussterminalen på M almövägen och i 
anslutning till sta tionsläget i Hjärup särskilt beakta behov av en "väntsal" 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 32(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

Forts. § 116 

som även innehåller en offentlig toalett och annan service samt, att därmed 
anse motionen bifallen. 

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

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 98, 2015 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 33(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§117 Val av ledamot i beredning för kostfrågor 2015-2018 
2015-KS-64 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för tiden 2015-2018 tillledamot i beredning för kostfrågor utse Josefine 
Wraghe (C). 

Ärendebeskrivning 

Josefine Wraghe (C) (tidigare Weber) har entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige på egen begäran på grund av flytt från 
kommunen. 

Josefine Wraghe (C) har tidigare av kommunstyrelsen utsetts tillledamot i 
beredningen för kostfrågor för tiden 2015-2018 vilket uppdrag hon nu 
föreslås fortsätta. 

Yrkanden 

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att för tiden 
2015-2018 tillledamot i beredning för kostfrågor utse Josefine Wraghe (C). 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 82, 2015 
Avsägelse från Josefine Weber (C) 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 34(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-3 1 

§118 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-253 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen t ill handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne angående kameraövervaknings lagen 
gä llande OKQ8 AB. Dnr 2015-KS-194 

b) Undertecknad borgensförbindelse för lån i Handelsbanken om l 00 
mnkr åt Sydvatten AB. Dnr 2015-KS-24 

c ) Undertecknad borgensförbindelse för lån om 200 mnkr åt Sydvatten 
AB. Dnr 2015-KS-24 

d) Undertecknad bo rgensförbindelse för kredit i Nordea om 200 mnkr 
åt Sydvatten AB. Dnr 2015-KS-24 

e ) Undertecknat köpekontrakt o m fö rsä ljning av fastigheten 
Staffanstorp Stanstorp 5:313. Dnr 2014-KS-290 

f) Beslut frå n Länsstyrelsen Skåne angående arkeo logisk 
förundersökning inom del av fastigheten Stanstorp 5:1, Nevishögs 
socken, Staffa nstorps kommun. Dnr 2015-KS-274 

g) Pro tokoll från styrelsesammanträ de för Staffanstorps Fibernät AB 
2015-06-02. 

h ) Protokoll från styrelsesa mmanträde för Staffanstorps Energi AB 
2015-06-02. 

i) Delegationsbes lut för yttrande i Konkurrensverkets tillsynsärende 
avseende SYSAV AB:s verksamhet. Dnr 2015-KS-519 

j) Yttrande över förs lag till nytt hä lso- och sjukvårdsavtaL Dnr 2015-
KS-277 

k) Nyttjanderättsavtal avseende nya lokaler ti ll Ängslyckans förskola. 
Dnr 2015-KS-300 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

('S 

Kommunstyrelsen 35(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-08-31 

l) Ansökan om förberedande stöd för fortsatt arbete med att 
komplettera lokal utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveck ling 
genom Leader. Dnr 2015-KS-520 

m) Beslut om uppbrytande av upphandling avseende nybyggnation av 
försko la Uppåkra, Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-92 

n) Begäran om anstånd i förva ltn ingsrättens mål 6302-15. Dnr 2015-
KS-293 

o) T illdelningsbeslut för upphandling av ekonomisystem. Dnr 2015-KS-
107 

p) Avtal om överlåtelse av fastigheten Staffanstorp Hemmestorp 3:15 

q) Förvaltningsrättens dom i ärende gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen för socia lnämndens beslut § 22, 2015 i 
Staffanstorps kommun. D nr 2015 -KS-144 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,fP 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 36(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-08-31 

§119 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-292 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Övriga delegationsbeslut: 
a) Yttrande till Konkurrensverkets i tillsynsärende om SYSA V AB:s 

verksamhet. Dnr 2014-KS-519 

b) Yttrande över antagning till hemvärnet. Dnr 2015-KS-9 

c) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

d) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

e) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

f) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

g) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

h) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

i) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

j) Räddningschefens delega tionsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

k) Räddningschefens delegationsbeslur avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

l) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

m) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

n) Räddningschefens delegationsbeslut avseende tillstånd om att utföra 
egen sotning. Dnr 2015-KS-322 

o ) Ekonomichefens delegationsbeslut avseende punkt 13 enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning. Dnr 2015-KS-14 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 




