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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bes l u tsorgan: 
Sammanträdescia tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsen 
2016-02-08 
Klockan 18.00-18.35 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 1-18 

2016-02-11 
2016-03-04 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t# 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 3(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

Innehållsförteckning 

§ 1 Förändring av dagordning ......................... ............................................ ..... 4 
§2 Redovisning av bedriven konsumentvägledningsverksamhet under tiden 

2015-01-01- 2015-12-31 ........ .... ......... ....... .... ..... .... .... .. .... ..... .. .. ............... 5 
§3 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2016 .......... 6 
§4 Revidering av taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun .......... 7 
§5 2015-KS-65 Förordnande av kommunala parkeringsvakter i Staffanstorps 

kommun .................. ... ........ ....... ....... .. .... .................. ... ...... .................... .... . 9 
§6 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne för 2016 ............................... 11 
§7 Förvärv av mark Hjärup NO, etapp 4 Stora Uppåkra 12:2 ........... .. ... ..... .. 12 
§8 Markanvisning Hjärup NO, etapp 3 .............................................. ........... 13 
§9 Svar på medborgarförslag om loka lbussar i Staffanstorps kommun .......... 14 
§lO Svar på motion angående en lokalbuss inom Staffanstorps kommun av 

Cecilia Cava llin (MP) .................................. ... ....... .... ...... .. ... ... ..... ....... ...... 17 
§ 11 Svar på motion om lekplatser i kommunal regi i Staffanstorps kommun av 

Pia Jönsson (S) ............... .... .. ..... .... ...... .... ......... ............... ..... .. ........... .... .... 20 
§ 12 Svar på motion om översyn av gemensamhetsanläggningar i Staffanstorps 

kommun av Pierre Sjöström (S) .. ... .. ... ..... .. ....... ........ .. ... ............ .. ......... ... .. 22 
§ 13 Svar på motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Staffanstorps 

kommun av Pierre Sjöström (S) ....... ........................................... ..... ..... ... .. 24 
§ 14 Svar på motion om utökad tydlighet vid hänvisning av ärende till nämnd för 

beredning och beslut i Staffanstorps kommun av David Wittlock (MP) .. ... 25 
§l S Svar på motion om att inrätta en integrationspolitik för Staffanstorps 

kommun av Björn Stigborg (S) m.fl.. ............. .... ... .. ...... .............. .. ....... ..... . 26 
§ 16 Redovisning av meddelande ... ... ... ... ... .... ................................................... 28 
§ 17 Redovisning av delegationsbeslut .. .... .. ......... .... ........... ............ ....... ....... .... 29 
§ 18 Nedskrivning bokföringsvärde förskola Kyrkheddinge .. .... ... ..... ....... ......... 30 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J ;fl 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(3 1} 

DATUM: 2016-02-08 

§1 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

(J 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ä rende "Nedskrivning bokfö ringsvärde förskola Kyrkheddinge" läggs 
till och behandlas sist på fö redragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(31 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02 -08 

§2 Redovisning av bedriven 

konsumentvägledningsverksamhet under tiden 

2015-01-01- 2015-12-31 
2016-KS-4 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga lä mnad redovisning till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun, Burlövs kommun , Kävlinge kommun och Svedala 
kommun har sedan 1 september 2014 en gemensam 
ko nsumentvägledningsverksamhet för personer bosa tta i dessa kommuner. 
Konsumentvägledaren har i skrivelse daterad 2016-01-04 redogjort för den 
bedrivna konsumentvägledningsve rksamheten under tiden 2015-01 -01-
2015-12-31 -

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska 
beslu ta a tt med godkännande lägga lämnad redovisning till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderl ag 

Konsumentvägledarens redovisning daterad 2016-01-04 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(31 ) 

DATUM: 2016-02-08 

§3 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 2016 

Ordförandens signatur 

c! 

2016-KS-45 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna fö rslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2016 enligt i ärendet föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

Fö religger upprätta t fö rslag till bes lutsa ttesta nter fö r kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 201 6. 

Yrkanden 

O rdföra nden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta a tt godkänna fö rslag till beslutsattestan ter fö r kommunstyrelsens 
verksamhetsområ de 201 6 enligt i ä rendet föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar a tt det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och 
finner a tt ko mmunstyrelsen h ar beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskr ivelse 2016-02-01 
Förslag till beslutsa ttestanter 2 01 6 

Justerandes signatur 

c$ 
Utdragsbestyrkande 



stal fanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 7(3 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§4 Revidering av taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-65 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fr o m 15 februari ska ll revidering av taxa för felparkeringsavgift göras 
enligt bifogat förs lag, 

a tt vid överträdelser enligt lag (1984:3 18) om kontrollavgift vid o lovlig 
parkering på kva rtersma rk som ägs av Staffanstorps kommun ska ll 
ko ntrollavgift erläggas med samma belopp som felparke ringsavgiften för 
det överträdelsen avser. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 26, 2015-04-27, beslutat att delegera ti ll 
kommunstyrelsen att bes luta o m felparkeringsavgifter i Staffanstorps 
kommun. 

I Förordning om felparkeringsavgift regleras att kommuner får fastställa 
felparkeringsavg iften ti lllägst 75 och högst 1000 kronor. 

Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som faststäl lts 
ino m kommunen enligt lagen (1984:318) om kontro llavgift vid olovlig 
pa rkering. 

Taxa för felparkeringsavgifter och ko ntrollavgifter beslu tad av 
Kommunstyrelsen § 10511 5 behöver revideras för att tyd liggöra vil ka 
överträdelser som avses fö r de olika belo ppen som används. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta a tt fr o m 15 februari ska ll revidering av taxa för fe lpa rkeringsavgift 
göras en ligt bifoga t fö rslag, att vid överträdelser enligt lag (1984:318) om 
ko ntrollavgift vid o lovlig parkering på kvartersma rk som ägs av 
Staffanstorps kommun ska ll kontro llavgift erläggas med samma belo pp som 
felparkeringsavgiften för det överträdelsen a v ser. 

Beslutsgång 

Ordföra nden kon sta t era r a t t det endast föreligger ett förslag ti ll bes l u t och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(/ 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

a 

Kommunstyrelsen 8(3 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-02-08 

Forts. § 4 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivele 2016-02-05 
Taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



 
  

 

 
Taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun 
 
Beslutad av Kommunstyrelsen § 105/15 att gälla från och med 1 oktober 2015. 
Reviderad av Kommunstyrelsen xxx, att gälla från och med xxx. 
 
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) 
Stannat eller parkerat fordon 
På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §) 800 kr 
På gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) 1000 kr 
Mot färdriktningen (3 kap. 52 §) 1000 kr 
På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 §) 1000 kr 
I en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste 
ytterkant (3 kap. 53 §) 

1000 kr 
 

I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. (3 kap. 53 §)  1000 kr 
För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss 
trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 

800 kr 
 

För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss 
trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 
Parkerat på plats för rörelsehindrad där PRH kort saknas eller är 
felvänt m m 

1000 kr 

För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss 
trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §) 
Parkerat på plats avsedd för visst fordonsslag t ex buss, personbil, 
lastbil, utryckningsfordon, släp, MC eller moped kl I 

600 kr 

Enligt antecknad överträdelse  1000 kr 
 
Parkerat fordon 
Med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 
kap. 49 §) 

600 kr 
 

Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- 
och helgdag (3 kap. 49 a §) 

300 kr 

utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är väl synlig och 
läsbar utifrån(3 kap. 49 a §) 

300 kr 
 

Utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 
3 kap. 49 a § 

300 kr 

Utan att parkeringsskivans tidsangivelsen är väl synlig och läsbar 
utifrån(3 kap. 49 a §) 

300 kr 

Framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från 
fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 49 a §)  

600 kr 

På en huvudled (3 kap. 55 §) 600 kr 
På en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §) 600 kr 
Enligt antecknad överträdelse  600 kr 
 

Författning 4.2.3 
  

    Antagen av Kommunstyrelsen § 105/15 
reviderad 2016-XX-XX 

  



 
 2(2) 

 

 
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 
§ och föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) 
Stannat eller parkerat fordon 
Inom område med förbud att stanna eller parkera 800 kr 
På plats med förbud att stanna eller parkera 800 kr 
Enligt antecknad överträdelse om förbud att stanna eller parkera 
enligt LTF 

800 kr 

 
Parkerat fordon 
Inom område med förbud att parkera 600 kr 
På plats med förbud att parkera 600 kr 
Längre tid än tillåten tid 300 kr 
Enligt antecknad överträdelse om förbud att parkera enligt LTF 600 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(31) 

DATUM: 201 6-02-08 

§5 Förordnande av kommunala parkeringsvakter i 

Staffanstorps kommun 

·dförandens signatur 

/( 
/ 

2015-KS-65 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förordna Daniel Sernham, Staffan Andersson och Lennart Larsen för 
kommunal parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lag om kommunal parkeringsövervakning m.m (SFS 1987:24) skall 
parkeringsvakter förordna s av kommunen. Har kommunen egna 
parkeringsvakter anses beslut om anställning som ett förordnande. Anlitas 
externa parkeringsvakter krävs särskilt beslut om förordnande för dessa. 
Upphandlingen av den kommunala parkeringsövervakningen resulterade i 
att Securitas Sverige AB har antagits som entreprenör. 

Följande tre personer är anstä llda av Securiras Sverige AB och bör 
förordnas som parkeringsvakter i Staffansrorps kommun. 
Daniel Sernham, / Utbildad 
20 14 
Staffan Andersson: 
2014 
Lennart Larsen, 

, Utbildad 

utbildad 2010 

Samtliga 3 har genomgått grundutbildning offentligrättslig 
parkeringsövervakning med godkänt provresultat i enlighet med 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2002:1, FAP 759-1) och allmänna 
råd om utbildning av parkeringsvakter m.m. 

Yrkanden 

Werner Unger (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att förordna 
Daniel Sernham, Staffan Andersson och Lennart Larsen för kommunal 
parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med detta . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 10(3 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

Forts. § 5 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 201 6-02-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

·~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 11 (31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-02-08 

§6 Ansökan om stöd till storkprojektet i Skåne för 2016 
2015-KS-549 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att lämna bidrag till storkprojektet i Skåne. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan har inkommit från Storkprojektet i Skåne daterad 23 november 
2015 om 30 000 kr i stöd till verksamheten för 2016. Projektet är ett 
samarbete mella n Naturskyddsföreningen i Skåne, som även är huvudman, 
och Skånes Ornitologiska Förening som syftar till a tt å teretab lera en 
frilevande population storkar i Skåne. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avstå från att lämna bidrag till Storkprojektet i Skåne. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett försl ag till bes lut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 160, 2015 
Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 12(3 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-02-08 

§7 Förvärv av mark Hjärup NO, etapp 4 stora Uppåkra 12:2 
2016-KS-32 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till köpeavtal mellan Staffanstorps kommun 
och Sveaskog Förvaltnings AB. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har för avsikt att upprä tta deta ljplan för ett område 
beläget i Hjärups nordöstra del, korsningen Väståkravägen och Gamla 
Lundavägen. Området är ca 63 000 kvm. Detta för att möjliggöra 
exploatering och nybyggnation av mindre verksamheter samt handel. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska beslut att godkänna 
utarbetat förslag till köpeavtal mellan Staffanstorps kommun och Sveaskog 
Förvaltnings AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut o ch 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 201 6-01-25 
Förslag till köpeavtal rörande del av Stora Uppåkra 12:2 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 13(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-02-08 

§8 Markanvisning Hjärup NO, etapp 3 
20 15-KS-216 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetade förslag till markanvisningsavtal med Svenska 
Hyreshus AB (delområde A)> Stigborg Förvaltning AB (delområde B)> 
Darlins Fastigheter AB (delområde C) respektive OBOS Exploatering AB 
(delområde D) för del av Stora Uppåkra 12:2 och del av Hjä rup 4:2. 

Ärendebeskrivning 

Markanvisningsavtalen reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid 
markanvisningen gä ller samt bestämmelser om framtida förvärv av delar av 
bostadsutbyggnadsprojektet Hjärup NO etapp 3. Markanvisn ingsavta len 
ska resultera i Marköverlåtelseavtal med syfte att genomföra byggnation av 
flerbostadshus. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
utarbetade förslag till markanvisningsavtal med Svenska Hyreshus AB 
(delområde A)> Stigborg Förvaltning AB (delområde B)> Darlins Fastigheter 
AB (delområde C ) respektive OBOS Exploatering AB (delområde D) för del 
av Stora Uppåkra 12:2 och del av Hjärup 4:2. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill bes lut och 
finner a tt kommunstyrelsen har bes lutat i enlighet med detta. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Björn Stigborg (S) i handläggningen i detta 
ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-26 
M arkanvisningsavta l med Svenska Hyreshus AB (delområde A)> 
orgnr 556850-8559. 
Markanvisningsavtal med Stigborg Förvaltning AB (delområde B)> orgnr 
556657-5170. 
Markanvisningsavtal med Darlins Fastigheter AB (delområde C)> 
orgnr 556805-3499. 
Markanvisningsavtal med OBOS Exploatering AB (delområ de D)> 
orgnr 556723-0676. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( 'S 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 14(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02 -08 

§9 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-463 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avs lå medborgarfö rs laget, samt 

a tt uppdra till ko mmunstyrelsen a tt utreda förbättringså tgä rder på 
trafikplats Lund Söder. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april2012, § 45, a tt återremittera 
medborgarförslaget om lokalbussar i Staffanstorps kommun till 
kommunstyrelsen för a tt utreda möjligheterna att införa loka lbusslinjer 
inom kommunen, gä rna i form av mindre eldrivna fordon, samt 
kostnadsalternativ för detta . 

Vid arbetsutskottets beredning av ä rendet den23mars 2015, § 34, 
å terrem itterades medborgarförslaget ti ll kommundirektö ren för att 
kompletteras med en kostnadsberäkning. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 redogjort för 
ärendet enligt a rbetsutskottets lä mnade direktiv. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrk ar att kommunstyrelsen i första hand ska beslu ta a tt 
återremittera ärendet ti ll kommundirektören för en fördjupad utredning 
med loka lbusslinje och trafik med elbussar, samt i andra hand att 
kommunstyrelen sa besluta föreslå kommunfu llmäktige besluta att bifa ll a 
med borgarförslaget. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska 
bes lu ta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som 
redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avslå 
medborgarförslaget. 

Ricka rd O lsson (SD), som instämmer i Nino Vidovics (M) yrkande, yrkar 
därutöver a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta a tt uppdra till kommunstyrelsen a tt utreda förbättringså tgä rder på 
trafikplats Lund Söder. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Kommunstyrelsen 15(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-02-08 

Forts.§ 9 

Beslutsgång 1 

Ordföranden stä ller först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om å terremiss och Nino Vidovics (M) yrkande om att 
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska avgöra ärendet och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat a tt ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begä rs. 

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

Omröstningsresultat 1 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat att ä rendet ska avgö ras vid dagens sammanträde. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S ) x 
Nino Vidavie (M) x 
La ila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjö rn Lövendahl (S) W erner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) M agnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Björn Stigborg (S) x 
Björn M agnusson (L) Gisela N ilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Beslutsgång 2 

Ordföranden stä ller proposition på Richard Olssons (SD) tilläggsy rkande 
enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att godkänna detta 
tilläggsyrkande. 

Därefter ställer ordfö randen proposit ion på Nino Vidovics (M) m. fl. 
yrkande och Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrk ande enligt ovan och finner 
att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M ) m. fl. 
yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

(f 

Kommunstyrelsen 16(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 2 

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

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) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
T ina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Björn Stigborg (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 s 

Reservationer 

Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig muntligt till förmån fö r 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets bes lut§ 161, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-29 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 17(3 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§10 Svar på motion angående en lokalbuss inom Staffanstorps 

kommun av Cecilia Cavallin (MP) 
2014-KS-348 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-25, anse motionen besvarad, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förbättringså tgärder på 
trafikplats Lund Söder. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion gä llande en lokalbuss i 
Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 
november 2014, § 210, att remittera motionen till kommundirektören för 
yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -25 yttra t sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen i första hand ska besluta a tt 
återremittera ä rendet till kommundirektören fö r en fördjupad utredning 
med lokalbusslinje och trafik med elbussa r, samt i andra hand att 
kommunstyrelen sa besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt bifalla 
motionen. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrk ar att kommunstyrelsen vid 
dagens sammanträde ska besluta fö reslå kommunfullmäktige beslu ta att 
med hänvisning till det som redovisa ts i kommundi rek törens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-1 1-25, anse motionen besvarad. 

Rickard O lsson (SD), som instämmer i ordförand ens yrkande enligt ovan, 
yrkar därutöver a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt uppdra till kommunstyrelsen att utreda 
förbättringså tgärder på trafikplats Lund Söder. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden stä ller först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om återremiss och eget yrkande om att 
kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska avgöra ärendet och finner 
a tt ko mmunstyrelsen har besluta t a tt ä rendet ska avgöras vid dagens 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 18(3 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

sammanträde. 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 1 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat a tt 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 
Li liana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Björn Stigborg (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Ni lsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 s 

Beslutsgång 2 

Ordföranden stä ller proposit ion på Richard O lssons (SD) till äggsyrkande 
enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att godkänna detta 
ti lläggsyrkande. 

Därefter ställer ordföranden proposition på eget m. fl. yrkande och Pierre 
Sjöströms (S) a nd ra handsyrka nde en ligt ovan och finner a tt 
kommunstyrelsen har besluta t i en lighet med ordförandens rn.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner föl jande ornröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströrns (S) andrahandsyrkande röstar nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

( j: 

Kommunstyrelsen 19(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-02 -08 

Omröstningsresultat 2 

O rdföranden finner att kommunstyrelsen ha r med 8 ja- röster och 5 nej
röster besluta t i enlighet med o rdföra ndens m.fl. yrkande. 

Ordinarie ledamö ter T jänstgörande ersätta re Ja Nej Avstår 
Ch ristian Senesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Videvie (M ) x 
La ila O lsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjö rn Lövendahl (S) W erner Unger (S) x 
Eric T a bich (M ) x 
Richard O lsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M ) M agnus O lsson (M) x 
Carina Dilton (S) Bjö rn Stigbo rg (S) x 
Bjö rn M agnusson (L) G ise la Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig muntligt t ill förmån för 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 162, 20 15 
Kommundirektö rens tjä nsteskrivelse 2015-11-25 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 20(31 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§11 Svar på motion om lekplatser i kommunal regi i 

Staffanstorps kommun av Pia Jönsson (S) 
2014-KS-568 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anmoda tekniska nämnden att genom informationsutskick upplysa 
bostadsrättsföreningar, större fastighetsbolag samt samfälligheter om 
standarder gä llande lekplatser och dess skötsel och underhå ll samt a tt 
samtidigt informera om kommunens lekplatsstrategi, samt 

att i övrigt med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-25, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion gä llande lekplatser i kommunal 
regi. Kommunstyrelsens ordfö rande beslutade den 26 janua ri 2015 att 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ko mmundirektören har i tj änsteskrivelse daterad 2015-11-25 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt anmoda tekniska nämnden 
att gen om informationsutskick upplysa bostadsrättsföreningar, större 
fastighetsbolag samt samfälligheter om standarder gällande lekplatser och 
dess skötsel och underhåll samt a tt samtidigt informera om kommunens 
lekpla tsstrategi, samt att i övrigt med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektö rens tj änsteskrivelse, daterad 2015-11-25, avslå motionen. 

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

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 bifa ller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande rösta r nej. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 21(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

Forts. § 11 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster mot 5 nej
röster beslutat i enlighet med ordförandens 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) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemaj li (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Björn Stigborg (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftl igt ti ll förmån fö r 
eget yrkande, se bilaga l . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 165, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-25 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Reservation gällande lekplatser i kommunal regi 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen. 

Vi anser att alla barn i Staffanstorps kommun ska ha rätt till en likvärdig och god standard 

på lekplatser. Lekplatser som årligen ska besiktigas och underhållas och vara en säker plats 
för barnen att leka vid. 

Vi anser att det är fullt möjligt att inventera lekplatser för att därefter överväga att ta över 

dessa in kommunal regi vilket många samfälligheter önskar. 

Genom åren har vi förespråkat att lekplatserna inte skulle skötas av samfälligheter bl.a. av 
likvärdighetsskäL Givetvis måste varje förändring prövas enskilt för varje plats, då med 
inriktning på det allmännas intresse. Till tekniska nämnden har det tidigare inkommit ett 
medborgarförslag (dnr TN 2013.154) angående lekplats på Vikingsro i Hjärup och en 

skrivelse från styrelsen för Stallvägens samfällighetsförening i Hjärup (dnr TN 2014.116) 

där de tar upp frågan om Staffanstorps kommun kan ta över ansvaret för lekplatsen . 

Vi känner oro för att inte alla lekplatser i Staffanstorps kommun håller samma goda 
standard för att vara en säker plats för våra barn att leka vid. 

Vi socialdemokrater står för en likabehandling av invånarna i Staffanstorps kommun och 
vår grundsyn är att alla medborgare skall behandlas lika och att det skall vara en 
kommunal angelägenhet där skattekollektivet skall bära kostnaderna för besiktning och 
underhåll av våra lekplatser i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp 2016-02-08 
För Socialdemokraterna 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 22(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§12 Svar på motion om översyn av gemensamhetsanläggningar 

i Staffanstorps kommun av Pierre Sjöström (S) 
2014-KS-566 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att en utredning av huvudmannaskapsfrågorna ska utgöra ett underlag för 
nästa revidering av Staffanstorps kommuns Översiktsplan . Ambitionen är 
att genom brett parlamentariskt arbete avgöra frågan och därmed uppnå 
långsiktighet, samt 

a tt därmed anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) m.fl. har lämnat in en motion gä llande översyn av 
gemensamhetsanläggninga r i Staffanstorps kommun. 

Motionärerna yrkar att huvudprincipen fö r all kommande byggna tion ska 
vara att kommunen a nsva rar inom kvartersmarken för grönområden , de 
lokala ga torna inklusive belysning, va tten- spillvatten- och 
dagva ttenledningar samt ev. gång- och cykelvägar. Motion ärerna yrkar 
också att det som huvudprincip ska uttalas att gemensamhetsanläggningar 
inte ska förekomma i kommande byggnationer samt a tt ansvaret för 
befintliga gemensamhetsanläggninga r för vatten-, spillvatten och 
dagva ttenledningar övertas av Staffanstorps kommun. 

Den frågeställning som motionä rerna belyser brukar betecknas som 
"huvudmannaskapsfrågor " d v s vem som i ett områ de ska va ra huvudman 
för gemensamma ytor och tekn isk försörjning. Huvudmannaskapsfrågo rna 
har en långsiktig bäring på hur områden ska exploa teras och ger en 
kostnadsmässig förd elning som är en grunduppgift för kommande 
budgetar. Att förändra ett gä llande synsätt kan få stor påverkan på hur 
områden utformas och i förlängn ingen på hur kommunens översiktsplan 
ska forma framtiden. Frågan bör därför få en g rundlig utredning och ett 
principiellt stä llningstagande gö ras i samband med nästa revidering av 
k ommunens översiktspla n. ställningstagandet måste ha en bred majoritet så 
att det kan gälla över en lång tid- ett allt för fö ränderligt synsä tt är mycket 
svå rt att h antera både gentemo t medborga rna och för den tekniska 
försörjningen. En koppling måste också göras till framtida dagva ttenfrågor 
och hantering av dimensioneringa r i va-nät. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

(J 

Kommunstyrelsen 23{31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

Forts. § 12 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instä mmande av Nino Vidovic (M ), Richa rd 
Olsson (SD) och Gisela N ilsson (L), a tt kommunstyrelsen ska beslu ta att 
fö reslå kommunfullmäktige beslu ta att en utredning av 
huvudmannaskapsfrågo rna ska utgöra ett underlag för nästa revidering av 
Sta ffanstorps kommuns Översiktsplan. Ambitionen är att genom brett 
pa rla mentariskt a rbete avgöra fråga n och därmed up pnå långsiktighet, samt 
a tt därmed anse motionen besva rad. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta te rar a tt det endast fö religger ett förslag till beslu t och 
finner a tt kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 166, 201 5 
M otion 

Justerandes signatur 

!/fl 
Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 24(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 16-02-08 

§13 Svar på motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i 

Staffanstorps kommun av Pierre Sjöström (S) 
2015-KS-36 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionens första att-sats innebärande att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta riktlinjer för kommunens konstnärliga utsmyckning, 

att bifalla motionens tredje att-sats innebärande att kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för uppföljningen av de nya riktlinjerna, samt 

att avslå motionens andra att-sats. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om riktlinjer för konstnärlig 
utsmyckning i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens a rbetsutskott 
beslutade den 23 mars 2015, § 37, att remittera motionen till 
kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Nino Vidovic (M ) och 
Richard O lsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionens första att-sats 
innebä rande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlin jer fö r 
kommunens konstnä rliga utsmyckning, att bifalla motionens tredje att-sats 
innebärande att kultur- och fritidsnämnden ansvarar fö r uppföljningen av 
de nya riktlinjerna, samt att avslå motionens andra att-sats. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 167, 2015 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-11-29 
Motion 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(! ;ffi 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 25(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§14 Svar på motion om utökad tydlighet vid hänvisning av 

ärende till nämnd för beredning och beslut i statfanstorps 

kommun av David Wittlock (MP) 
20 15-KS-188 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektö rens 
tj änsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om utökad tydl ighet vid 
hänvisning av ärende till nämnd för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsens arbestutskott beslutade den 24 augusti 2015, § 101, a tt 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektören ha r i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
motionen . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning t ill det som 
redovisa ts i kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avslå 
motionen. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt ko mmunstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets bes lut § 168, 2015 
Ko mmundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-29 
M otion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(f ~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 26(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§15 Svar på motion om att inrätta en integrationspolitik för 

Staffanstorps kommun av Björn Stigborg (S) m.fl. 
2015-KS-270 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, anse motionen besva rad. 

Ärendebeskrivning 

Björn Stigborg (S) m.fl. har lämnat in en motion om att inrätta en 
integrationspolicy för Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 24 augusti 2015, § 103, a tt remitte ra mo tionen 
till kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning ti ll det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, anse motionen 
besvarad . 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsens ska besluta föres lå kommunfullmäktige bes luta att 
bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har bes lutat i enlighet med Nina Vidovics (M) yrkande 
enligt ovan. 

Omröstning begä rs. 

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

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röster mot 5 nej
röster beslutat i enlighet med Ni no Vidovics (S) yrkande enligt ovan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 
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( :S 

Kommunstyrelsen 27(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02 -08 

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) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Björn Stigborg (S ) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemo kra terna reservera r sig skriftl igt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga l . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 169, 2015 
Kommundirektörens t jänsteskrivelse 201 5-11-29 
M otion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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Reservation Motionen en integrationspolitik i 

statfanstorps kommun 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen. 

Hur väl integration av invandrare lyckas har stor betydelse för samhällsutvecklingen i 

Sverige. Invandring är en av vår tids mest omdiskuterade samhällsföreteelser. Debatten 
kretsar i hög grad kring att sysselsättningsgraden bland invandrade är lägre än bland 
inrikesfödda. Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i 

insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Arbete är den bästa vägen för få en 
bra integration. 

Många undersökningar visar att: 

Utbildning: Om kommuner lyckades öka utbildningsgraden bland invandrade som 
ursprungligen kommer från länder utanför EU/EFTA till samma nivå som bland 

inrikesfödda, beräknas det öka sysselsättningen. En initial kostnad lönar sig i längden. 

Arbetsmarknadsinsatser: Många kommuner satsar idag på egna arbetsmarknadsinsatser, 

bredvid det som görs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det kan till exempel handla 
om anställningar med lönebidrag, där kommunen själv står för en del av 
arbetskraftskostnaden, men också kostnader för "jobbtorg" och liknande aktiviteter. Goda 
exempel är Jobbtorgen i Stockholm, eller Solnasinsatser där 76 procent av deltagarna g år 

vidare till arbete, till synes hjälpta av intensiv coaching och bra företagsklimat. Även Nacka 

kommun har framgångsrika aktiviteter. Kommunens åtgärder underlättar invandrades väg 
till arbete och därmed till en bättre integration. 

Vi socialdemokrater anser därför att en integrationspolicy är en förutsättning för en bra 
integration där vi bl.a. beskriver hur vi integrerar vår nya medborgare i vår kommun. 

Staffanstorp 2016-02-08 
För Socialdemokraterna 

~:j:: 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 28(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§16 Redovisning av meddelanden 
2015-KS-550 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Yttrande över antagande till allmänna hemvärnet. Dnr 2015-KS-9 

b) Inkommen skrivelse från ordförande i Hjärups Byalag med förslag till 
åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup. Dnr 2015-
KS-565 

c) Svar på inkommen skrivelse från ordförande i Hjärups Byalag med 
förslag till åtgärder för att höja trivseln och förbättra utemiljön i Hjärup. 
Dnr 2015-KS-565 

d) Tilläggsavtal ti ll markanvisningsavtal för Vallby 10:9, Myllan 
karaktärsområde. Dnr 2014-KS-150 

e) Inkommen skrivelse från Staffanstorps Judoklubb avseende bygge av 
idrottshall. Dnr 2015-KS-566 

f) Ordförandens skrivelse angående minskade projektmedel till Stiftelsen 
Uppåkra Arkeologiska Center. Dnr 2015-KS-574 

g) Undertecknad överenskommelse mellan Staffanstorps kommun och 
Arbetsförmedlingen i Lund med syfte att minska ungas arbetslöshet. Dnr 
2015-KS-225 

h) Köpebrev mellan Handelsplats Staffanstorp AB c/o lkano Fastigheter och 
Staffanstorps kommun gä llande fastigheten Hemmestorp 3:15. Dnr 2015-
KS-239 

i) Undertecknad överenskommelse med Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn. Dnr 2014-KS-467 

j) Förteckning över borgensåtaganden för Sydvatten AB:S upplåning per 
2015-12-31. 

k) Redovisning av beslut enligt delegationsordning 2015. Dnr 2015-KS-14 

l) Redovisning av beslut enligt delegationsordning 2016. Dnr 2016-KS-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Kommunstyrelsen 29(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-02-08 

§17 Redovisning av delegationsbeslut 
2015-KS-563 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbeslu t gä llande Öresundssamarbetet Greater Copenhagen & 
Skåne Committee. Dnr 2015-KS-557 

b) Delegationsbeslut gällande yttrande över betänkandet "Ökad insyn i 
frisko lor" (SOU 2015 :82). Dnr 2015-KS-505 

Ekonomichefens de legationsbeslut: 
a) Delegationsbeslu t enligt delegationsordning punkt 14 a avseende 
a llokering i den lånfristiga portföljen. Dnr 2015-KS-14 

b) Delega tionsbes lu t enligt delegationsordning punkt 14 avseende 
upplåning om 50 mnkr. Dnr 2016-KS-16 

Övriga delega tionsbeslut: 
a) Yttrande över antagning ti ll hemvärnet. Dnr 2016-KS-46 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 30(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-02-08 

§18 Gällande nedskrivning av bokföringsvärde av Kyrkheddinge 

förskola 
2015-KS-534 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avvakta med genomförandet av nedskrivningen av förskolan i 
Kyrkheddinge. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015, § 147 en ligt 
följande: 

"att nedskrivningsbehovet av Kyrkheddinge 8:37 som blir effekten 
byggnation av förskola inte har bes lutats ska ersättas som ett driftsbidrag 
från kommunen ti ll Staffanstorps Kommunfastigheter med motsvarande 
uppa rbetad kostnad i projektet per 2015-12-31, reducerat för 
inköpskostnaden för fastigheten samt fastighetens lagfa rt. Redovisat 
bokföringsvärde är 3 892 000 kronor. 
att nedskrivningen finans ieras genom ianspråktagande av å rets resultat 
2015., 

Staffa nstorps Kommunfastigheter AB har fö rvärvat fastigheten 
Kyrkheddinge 8 :37 med avsikt att efter beslut hos Staffans torps kommun 
bebygga fastigheten med en förskola. Då beslutet om fi)rskola ha r dröj t 
föres log kommunstyrelsen kommunfullmäktige att beslut skulle fattas om 
a tt ersä tta det prognostiserade nedskrivningsbehove t för fast igheten med ett 
driftsbidrag til l Staffanstorps kommunfastigheter. Beslutet grundade sig på 
a tt exploatering i Kyrkheddinge som ä r en förutsättning för långsikt igt 
underlag för utbyggnad av en försko la fördröjts . Då en exploatör nu 
påbörjat försäljning inom sitt utbyggnadsområde bör nytt stä llningstaga nde 
tas till det långsiktiga behovet av försko la i Kyrkheddinge. Först då en 
sådan kompletterande utredning föreligger bör stä llning tas till behovet av 
revidering av kommunfu llmäktiges beslu t. Kompletterande utredning 
kommer att färd igstä llas under 2016. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att avvakta med genomförandet av nedskrivningen av försko lan i 
Kyrkheddinge. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkan de 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 18 

Beslutsgång 

31 (31 ) 

DATUM: 20 16-02 -08 

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

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-07 
Kommunfullmäktiges beslut § 147, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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