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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Samman trä des da tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

Insyns plats: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-03-07 
Klockan 18.00- 19.30, ajournering 18.40-18.44 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 19- 48 

Christian Sonesson (M) ordf 
Pierre Sjöström (S) Toni Nilsson (SD) 
Nino Vidovic (M) Magnus Olsson (M) 
Laila Olsen (S) Pia Jönsson (S) 
Liliana Lindström (M) Gisela Nilsson (L) 
Werner Unger (S) David Wittlock (MP) 
Eric Tabich (M) Yvonne Nilsson (C) 

Bertil Persson (M) 
Thomas Carlstedt (M) 
Björn Stigborg (S) 

Magnus Lunderquist (KD) 
Richard Fridh (S) 

Ingalill Hellberg, kommundirektör 
Henrik Lethin, stabschef 
Vesna Casitovski, sekreterare 

Maths Johansson (SPI) 

Pierre Sjöström (S) 
R~uset, 2016-03-08 klockan 13.00 

Ordförandens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsen 
2016-03-07 
Klockan 18.00 - 19.30 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 19-48 

2016-03-09 
2016-03-31 
Rådhuset 

Ha-rnetwettefSkO 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CS' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 
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kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 100 % fossi lbränslefritt 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C5 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(54) 

DATUM: 2016-03-07 

§ 19 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga till ä rende " Antagande av deta lj plan för del av Hjärup 4:1 59 m.fl., 
Spå rområdet" samt att behan dla ä rendet sist på föred ragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§20 Förslag till ombudgetering år 2016 

2015-KS-7 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ombudgetera 0,6 mnkr från kommunstyresen, 1,2 mnkr från 
Socia lnä mnden och 4,8 mnkr från barn- och utbildningsnämnden a tt 
ti llfö ras kommunstyrelsens reserv för ofö rutsedda händelser. 

Ärendebeskrivning 

Sa mtliga n ämnder har i beslutad budget för å r 2016 kompenserats i ram för 
å rets lö neökninga r uppgående ti ll 3,2 %. Denna nivå kan anses va ra a lltfö r 
hög givet den konjunkturella utvecklingen och vänta t utfa ll i å rets 
a vta lsrörelse. Kommunstyrelsen föreslås av detta skä l besluta om justering 
av sedan tidiga re beslutade ramar så a tt utfa llet av årets avta lsrörelse 
kompenseras med to ta lt 2,3 %. Det innebär en minskad ram med 0,6 mnkr 
fö r kommunstyrelsen, 1,2 mnkr för socia lnämnden och 4,8 mnkr fö r barn
och utbildningsnä mnden. Justeringen föreslås tillfö ras kommunstyrelsens 
reserv för ofö rutsedda hä ndelser. 

Yrkanden 

N ino Vidovic (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta att ombudgetera 
0,6 mnkr från ko mmunstyresen, 1,2 mnkr från Socia lnä mnden och 4,8 
mnkr från barn - och u tbi ldningsnämnden att ti llfö ras kommunstyrelsens 
reserv fö r ofö rutsedda händelser. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska bes luta a tt återremittera 
ä rendet i avvaktan på resultatet av å rets avta lsrörelse innan en eventuell 
justering och ombudgetering fö reslås mellan nämnderna och 
kommunstyrelsens reserv för ofö rutsedda händelser. (Annars finns en risk 
att avta lsrö relsen urholka r nämndens a nslag .) 

N ino Vidovic (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska bes luta a tt avgö ra 
ä rendet vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 1 

Ordfö randen ställer fö rst proposition på Pierre Sjöströms (S) 
återremissyrkande och N ino Vidovics (M) yrkande om att 
kommunstyrelsens ska avgöra ä rendet vid dagens sammanträde och finner 
att ko mmunstyrelsen har besluta t a tt ä rendet ska avgö ras vid dagens 
sa mma nträde. 

Ordförandens signatur J~randes signa tur Utdragsbestyrkande 

( 
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Kommunstyrelsen 7(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03 -07 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 

Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande om att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

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

Beslutsgång 2 

Därefter ställer o rdföranden proposition på Nino Vidovics (M) yrkande om 
att kommunstyrelsen ska besluta att ombudgetera 0,6 mnkr från 
kommunstyresen, 1,2 mnkr från Socialnämnden och 4,8 mnkr från barn
och utbildningsnämnden att tillföras kommunstyrelsens rese rv för 
oförutsedda händelser och finn er a tt kommunstyrelsen ha r beslutat i 
enlighet med detta. 

Reservationer 

Ledamöterna för socia ldemokraterna reserverar sig muntligt till förmån för 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-02-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§21 Begäran om tilläggsanslag år 2016 
2015-KS-7 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 8,6 mnk r, att 
finansieras av kommunstyrelsens anslag fö r ofö rutsedda händelser. 

Ärendebeskrivning 

Ett antallokalfö rändringa r ino m ba rn - och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden har medfö rt a tt kostnaderna överstigit den ram som 
fö rdela ts såväl för å r 2015 som år 2016. Den sammanlagda effekten av de 
hyror som avgå tt och de som tillko mmit uppgår till 3,8 mnkr för 2016 års 
budget. 

Akervindans pavilj onger (netto ) 
M ellanskillnad mellan ramtilldelning för en ny 
fö rskola och verk lig kostnad (HMC-lok aler) 
Ängslyckans pavi ljo nger inkl avgående tidigare 
hyra 
M ellanskillnad mellan ra mtilldelning och verklig 
kostnad fö r M ellanvångens skola 
Stanstorp sskolans paviljonger 
Borggå rdsskolans paviljonger, finns I 
ramtilldelningen men ä r uppsagd 
Hjä rupsskola paviljonger, halvå rshyra . För lågt 
räknad i ram 
Summa avvikelse emellan beslutad ram och 
beräknad kostnad år 2016, (mnkr) 

Ovanstående loka lfö rändringa r innebär a tt lok alersättn ingen till de 
fristående väntas öka med ca 0,5 mnkr. 

Kommunfullmäktiges mål 

-1,6 
0,2 

-0,9 

-0,2 

-1,3 
0,4 

-0,4 

-3,8 

Enligt kommunfu ll mäkt iges må l fö r åren 2015 - 2018 ska Staffanstorps 
fö rskolo r och sko lo r bid ra till en bra sta rt i livet och resultat i na tionell 
toppklass för barn och elever. För a tt nå detta finns målet att andelen 
högskoleutbildad personal i fö rsko la och på fr itidshem öka. Idag utgör 
andelen högskoleutbildad personal i dessa verksamheter 60 %. I Barn- och 
utbildningsnämndens beslutade genomfö randeplan ä r målet satt till 75 %. 
Full måluppfyllelse beräknas kosta 4,3 mnkr. 

Sammanfattning 
Att täcka ova nstående kostna der inom beslu tad ram medför minskad 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

;r<J 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 9(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

personaltätheten inom verksamheterna förskola och fritidhem, från 5,5 
barn/heltidstjänst till 6,1 barn/ heltidstjänst. Förutom att det blir fler 
barn/elever per pedagog ger det försämrad kvalitet vad gäller möjligheterna 
att dela in barnen i mindre grupperingar under dagen. Avdelningarna 
kommer slås samman i högre omfattning vid exempelvis öppningar och 
stängningar för att klara 12 timmars öppettid. Detta ger minskade 
möjligheter att följa varje barns utveckling och lärande samt minskad tid 
för uppföljning och utveckling av verksamhetens kvalitet. Samtidigt behövs 
en ökad andel högskoleutbildad personal för att öka den pedagogiska 
kvaliteten i verksamheten och höja nivån på uppföljningen och planeringen 
samtidigt som lärarbristen är kännbar och arbetet för att Staffanstorps ska 
vara en attraktiv arbetsgivare intensifieras. 

Av detta skäl föreslås kommunstyrelsen besluta att ge barn- och 
utbildningsnämndens ett tilläggsanslag om 8,6 mnkr att finansieras av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
bes luta att ge barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 8,6 
mnkr, att finansieras av kommunstyrelsens anslag fö r oförutsedda 
händelser. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-02-26 

Justerandes signatur 

1J 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§22 Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2017 

för statfanstorps kommun 
2016-KS-2 

Kommunstyrelsen beslutar föres lå kommunfullmäktige besluta 

att budgetprocessen för verksamhetså r 2017 ändras i enlighet med bilaga 1. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av budgetprocessen för verksamhetsår 2017 för 
Staffanstorps kommun. 
I ärendet föreligger ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2016-0 1-19 
(bi laga l). 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att budgetprocessen för verksamhetsår 2017 
ändras i enlighet med bilaga l. 

Pierre Sjöströ m (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta a tt budgetprocessen fö r verksamhetsår 201 7 
ändras i enlighet med bi laga l , med den ändringen att kommunfullmäktige 
ska besluta om investeringsbudgeten per projekt. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begä rs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö lj ande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bi fa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej . 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande e rsättare J a Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M) x 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 11 (54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

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

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig muntligt till förmån för 
eget yrkande 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 9, 2016 inklusive bilaga l . 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 

({o 



S taftanstorps 
kommun 

1(2) 

T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR:20 16-KS-2 

DATUM: 2016-01-19 

VÅR REFERENS: 

Cecilia Jansson 
046-2 5 11 00 

C e c il i a .Jansson@sta f f ans torp .se 

Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2017 
för Staffanstorps kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att budgetprocessen för verksamhetsår 2017 ändras i 
enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av det osäkra läget gällande befolkningsutvecklingen meddelade 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) att de inte avsåg att göra någon ny 
framåtsyftande skatteunderlagsprognos förrän i början av mars. 

Enligt av kommunfullmäktige beslutat ekonomistyrdirektiv framgår att 
budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändring. 
Staffanstorps kommun har vad som brukar kallas en vårprocess. Det innebär bland 
annat att: 

• kommunstyrelsen senas t vid utgången av mars månad lämnar info rma tion 
om preliminära kommunbidrag till respektive nämnd fö r nästkommande år, 

• kommunstyrelsen redovisar förslag till kommunbidrag fö r respektive nämnd 
senast i maj och faststä ller då även datum för när nämnderna senast ska 
lämna sina budgetförslag och ev fö rslag till änd rade taxor/ avgifter för 
kommande budgetå r ti ll kommunstyrelsen. 

• kommunfullmäktige beslu tar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjämningsreserv, kommunbidrag för varje nämnd, investeringsvolym 
samt eventuellt förändrade taxor/ avgifter i juni, 

• nä mnderna fatta r beslut om internbudget, nämndens ev. egna mål samt 
förs lag till investeringsbudget per projekt i september/ oktober, 

• kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/ 
november. 

c s ~ 
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kommun 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2(2) 

ÄRENDENR:2016-KS-2 

DATUM: 2016-01-19 

VÅR REFERENS: 

Cecilia Jansson 

046-25 11 00 

Cecil i a. Ja nsson@s ta ff a n s torp. se 

Ska treunderlagsprognosen i december brukar användas som en viktig parameter vid 
framtagandet av förslaget till preliminära kommunbidrag per nämnd. 
Februariprognosen används endast för de sista justeringarna. Då det nu enligt 
besked ifrån SKL inte finns någon skatteunderlagsprognos förrän i början av mars 
kan förslaget till preliminära kommunbidrag per nämnd inte lämnas förrän i början 
av maj, vilket medför att beslutad budgetprocess inte kan följas för verksamhetsår 
2017. 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om ett tillfälligt avsteg ifrån gällande 
budgetprocess för verksamhetsår 2017. 

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. Styrelsen ska också bestämma när övriga nämnder senast skalllämna in sina 
särskilda budgetförslag till styrelsen. 

Förslag till ny budgetprocess gällande verksamhetsår 2017: 

Beslutsinstans 

KSAU 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Nämnder 

KSAU 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 

Ekonomichefen 

Revisionen 

Sammanträden Besluts- Informationsunderlag 
år 2016 

19 september Beslut om budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 

3 oktober Beslut om budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 

17 oktober Beslut om budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 

Oktober- Beslut om intern- och investeringsbudget 
N ovember 
(senast den 9 
november) 

14 november Information om internbudget per nämnd 
Beslut om investeringsbudget per projekt 

28 november Information om internbudget per nämnd 
Beslut om investeringsbudget per projekt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§23 Förslag till medfinansieringsavtal av fyrspårsområdet i 

Hjärup 
2016-KS-94 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna medfinansieringsavta l för utbyggnad av fyra spå r genom 
Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

I samband med utbyggnaden av stambanan till fyra spår på sträckan 
Flackarp-Arlöv kommer järnvägen att sänkas fyra meter genom Hjärup. 
Den befintliga stationsmiljön kommer att byggas om för att få en mer 
estetisk och ändamå lsenlig utformning än dagens samt att kopplingen 
mellan västra och östra Hjärup kommer att ske via en stationsbro istället 
för dagens undergång. 
Utöver detta kommer kommunen att finansiera ett anta l å tgärder kopplade 
till ombyggnationen för a tt förbättra framkomligheten samt säkerstä lla 
framtida utbyggnad av Hjärup. 

Yrkanden 

Eric T a bich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta a tt godkänna 
medfinansieringsavta l för utbyggnad av fyra spå r genom H järup. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det enelast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 20 16-02-29 
M edfinansieringsav ta l med tillhörande bilagor 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 13(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 3-07 

§24 Markbytesavtal Flackarp- Hjärup med Akademihemman och 

Trafikverket med anledning av utbyggnad av Södra 

stambanan till fyra spår 
2016-KS-91 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

T rafi kverket har deta ljplanelagt två områden fö r omformarstation och 
transformatorstation vilka är belägna på Akademihemmans mark samt 
tagit fram förs lag t ill järnvägsplan för 4-spårsutbyggnaden mellan Flackarp 
och H järup. Staffanstorps kommun ha r tagit fram förslag till deta ljplaner 
för Vragerupsvägen, Stationsbron och Banvallsvägen. Jä rnvägsplanen och 
deta lj planerna är framtagna i samarbete mellan Staffanstorps kommun och 
T rafikverket. 

Akademihemman får inte minska sitt markinnehav vilket ha r medfört att 
Staffanstorps kommun har bytt mark med Akademihemman och på så sätt 
få tt ti llgång till mark som Trafikverket är i behov av vid utbyggnaden av 4-
spår. Som ersättning för denna mark har Staffa nstorps kommun och 
Trafikverket bytt mark i anslutning ti ll Hjärups station vilket medfört att 
överensstämmelse med deta ljp lanerna och järnvägsp lanen uppnåtts. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt godkänna utarbetat förs lag ti ll markbyte mellan Staffanstorps 
kommun-Trafikverket-Akademihemman. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast förel igger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-02-29 
Förslag ti ll markbytesavta l 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 14(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§25 Ansökan om planläggning Höjebromölla 1:1 
2016-KS-76 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om planläggning för fastigheten Höjebromölla l: l. 

Ärendebeskrivning 

T.A.M. Group ha r tillsammans med fastighetsägaren ansökt om 
planläggning på fastigheten Höj e bromölla l: l. 
O mrådet är ca 16 ha och utgörs i dagsläget av åkermark och ligger invid 
E22 och väg 108. Avsikten ä r i första hand handelsändamål av varierad 
karaktär men även möjlighet att planlägga för bostäder. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
uppdra å t miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja 
detaljplaneläggning för fastigheten H öjebromölla l: l. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu t att återremittera 
ärendet i avvaktan på dialog med Lunds kommun. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Yvonne N ilsson (C) yrka r, med instämmande av David Wittlock (MP), at t 
kommunstyrelsen ska besluta att avslå ansökan om planläggning för 
fastigheten Höjebromölla l: l. 

Beslutsgång 1 

Ordföranden stä ller först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
återremissyrkande och eget yrkande om att kommunstyrelsen vid dagens 
sammanträde ska avgöra ärendet och finner att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följand e omröstningsproposition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande om att ärendet ska avgöras idag 
röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande om återremiss röstar nej. 

Ordförandens signatur J us~andes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

l o 

Kommunstyrelsen 15(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Omröstningsresultat 1 

Ordföranden finner att ko mmunstyrelsen har med 7 ja-röster, 5 nej-röste r 
samt 1 som avstår från att rösta bes lutat att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersä ttare Ja Nej Avstår 
Christia n Sonesson (M) x 
Pierre Sjöst röm (S) x 
N ino Vidovic (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torb jörn Lövendah l (S ) W erner Unger (S) x 
Eric Ta bich (M) x 
Richard O lsson (SD) T on i N ilsson x 
Tina Xhema jli (M) M agnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Beslutsgång 2 

O rdföranden stä ller därefter proposition på Yvonne Nilssons (C) m .fl. 
avslagsyrka nde och eget yrkande om att kommunstyrelsen ska besluta att 
uppdra å t mi ljö- och samhällsbyggnadsnämnden att på börja 
detaljplaneläggning för fas tigheten H öjebromölla 1:1 och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med ege t yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande o mröstningspropositio n. 
Den som bifaller o rdförandens yrkan de röstar ja. 
Den som bifaller Yvonne N ilssons (C) m .fl. yrkande rös tar nej. 

Omröstningsresultat 2 

O rdföranden finner a tt kommunstyrelsen har med 6 ja-röster och 7 nej
röster beslutat att avslå ansökan om planläggning fö r fastigheten 
H öjebro mö lla 1:1. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Vidovic (M) x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

if) 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 16(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) Werner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) T on i Nilsson x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 6 7 

Reservationer 

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

Ledamöterna för Socialdemokra terna reserverar sig skriftl igt till förmån fö r 
eget yrkande, se bilaga 2 . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 3, 201 6 
Ansökan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



SVERIGE$ ARBETARPARTI 

Reservation i ärende "Ansökan om planläggning Höjebromölla 
1:1" vid kommunstyrelsesammanträdet den 7 mars 2016 

Den moderata gruppen reserverar sig mot beslutet att avslå T.A.M. Groupsansökan om 
planläggning av området Höjebromölla 1:1. 

Märklig processordning 
Det normala förfarandet är att dialog med grannkommuner och andra myndigheter 
kring en detaljplan sker först i samband med själva detaljplaneprocessen och inte innan 
man tagit ställning till en begäran. Socialdemokraterna ville föra processen i omvänd 
ordning. En genomskinligt svepskäl för att säga nej? 

Socialdemokraterna säger NEJ till fler arbetsplatser i kommunen 
Socialdemokraterna visar återigen att de inte är trovärdiga. Samtidigt som regeringen säger 
sig arbeta för att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet 2020, gör lokala företrädare s itt 
bästa för att i ett tidigt skede kväva ideer som med all säkerhet skulle leda till fl er jobb. 

Den föreslagna platsen, nära rondellerna vid Lund södra, ligger ypperligt till för handel. 
Handel vid det området skulle underlätta för såväl pendlare som invånare. Det skulle också 
ha kunna skapats många arbetstillfällen. Detta hindrar nu socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna säger NEJ till fler bostäder i flerfamiljshus 
Sverige som helhet saknar bostäder och ännu mer påtagligt blir det i befolkningstäta 
områden som t.ex. sydvästra Skåne. Socialdemokraterna har gjort en lokal 
överenskommelse med Moderaterna om att bygga fler hyresbostäder i kommunen. Nu väljer 
man i stället att säga nej till ett möjligt sådant projekt. Vad säger ni till de unga människor 
som behöver någonstans att bo? 

Moderaterna säger NEJ till Socialdemokraternas hyckleri 
Moderaterna är tydliga. Vi kommer i grunden alltid att säga ja till fler jobb och fler bostäder. 
Att som Socialdemokraterna i retoriken säga en sak och sedan agera på ett helt annat sätt 
när det gäller själva besluten tycker vi är lågt. Vi säger nej till att först lova allt till alla, sedan 
när det väl gäller, handla på ett helt annat sätt. Vi säger nej till hyckleriet. 

Det ter s ig mycket märkligt att säga nej till en stor investering vilken nu sannolikt kommer 
att hamna i någon annan kommun. Ännu konstigare blir det när Socialdemokraterna ändrar 
sig på sittande sammanträde. Vid arbetsutskottets behandling sade nämligen Pierre 
Sjöström (S) ja till förslaget. Men utan att förvarna sade han sedan nej på 
kommunstyrelsesammanträdet Är tiden då det gick att lita på Socialdemokraterna över? Är 
tiden då Socialdemokraterna tog ansvar för samhällsutvecklingen förbi? 

För Mod~raterna den 8 vs 2016 ;1/ j 

Ci2~~--""""'=<=-="""------ !K :::J( dL_ 
Kommunstyrelsens ordförande Vice ordförande kommunstyrelsen 



Reservation Ansökan om planläggning 
Höjebromölla 1:1 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslut att inte 
återremittera ärendet. 

Bakgrund 
Staffanstorps kommun har tillsammans med Lunds kommun kommit överens om att 
området kring Höjeå där Höjebromölla 1:1 finns belägget ska omfattas av såväl strand-
som landskap (se rönstreckade område). 

- r.,_lC .trl'lfvt~\o.vckt 

- f ftu'fl<)tRr"t~ 

Lenchhln lHfdullyCht 

Il,.. _ ........ 
/?\ • .:~ - (,· 

Överenskommelsen med Lunds kommun kom till när Staffanstorp valde att bygga 
bostäder i området kring Bergströmsvägen (Louiseberg) och har till syfte att skydda att 
våra kommuner växer ihop (landskapsskydd men också skydda allmänhetens tillgång till 
Höjeås stränder). 

Självklart är det så att Staffanstorps kommun måste ta en dialog med Lunds kommun om 
man avser frångå överenskommelsen. Vi yrkade därför på en återremiss så att 
Staffanstorps kommun bereddes tillfälle att ha en dialog om planläggning av området med 
Lunds kommun. Moderaterna tillsammans med Folkpartiet valde istället för en dialog med 
våra grannar att besluta ensidigt om en planläggning av området. 

Vi vill poängtera att om inte Lunds kommun har synpunkter på en planläggning av området 
så är vi positiva till själva planläggningen. Däremot var vi inte beredda att ta ett beslut att 
planlägga området som gränsar direkt till Lunds kommun utan att ha fört en dialog med 
Lunds kommun. Vi menar att Pacta Sunt Servanda (avtal ska hållas) med Lunds kommun. 

Det åligger såväl majoriteten som oppositionen att vårda den överenskommelse som vi har 
med Lunds kommun gällande strand- och landskapsskyddet. Det åligger såväl majoriteten 
som oppositionen att ha en dialog med grannkommunen om man vill ändra i en 
överenskommelse. 

Staffanstorp den 7 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



starfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 17(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§26 Begäran om höjning av anslagen inför 2017 års budget, 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd segeå

projektet 
2016-KS-75 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla begäran från Segeåns vattendragsförbund och vattenråd. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har ett andelsta l i Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd som motsvarar 11,5 %. 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har sedan 2007 utdebiterat 
tota lt 
70 000 koronor från ande lskommunerna för att använda till 
dikningsföretag som utför rensning. Kostnaderna h ar de senaste å ren 
överstigit utdebiteringen och kapitalet i förbundet har stadigt minskat. 
Styrelsen begär därför att få höja utdeb iteringen med 50 000 kronor till 
120 000. Fördelningen mellan kommunerna blir li ka som idag. 

Utöver ovanstående har Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd en 
halvtids administratör anstä lld. Tjänsten har tidigare delfinansierats med 
bidrag från Vattenmyndigheten med 75 000 kronor per år. Denna 
finansiering har nu minskat samt är framledes vä ldigt osäker. Styrelsen 
föreslår därför att kommunerna delar på hela kostnaden för en 
halvtidstjänst och begär därför en utökad summa till 330 000 kronor att 
fördelas lika som idag. 

För Staffanstorps kommun innebär förändringen en ökad kostnad på 
18 400 kronor. Kostnaden avser att öka från 201 7 och bedöms rymmas 
inom kommunstyrelsens budgetram. 

Yrkanden 

Werner Unger (S) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla begäran 
från Segeåns va ttendragsförbund och vattenråd. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Ord förandens signatur 

C'S 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 

Arbetsu tskottets beslut § 11, 201 6 
Skrivelse/begäran från Segeåns Va ttendragsförbund 

18(54) 

DATUM: 20 16-03 -07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 19(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§27 Upphävande av kommunalt vårdnadsbidrag 
2016-KS-12 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunfu llmäktiges beslut den 2 juni 2008, § 78, ska upphöra att gälla 
fr o m l februari 2016, då lagstiftningen från och med detta datum 
upphört. 

Ärendebeskrivn ing 

Barn och utbildningsnämnden har i beslut 2015-12-08 § 113 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige beslu ta att, då fr o m l februari 2016, ska 
kommunfullmäktiges beslut den 2 juni 2008, § 78, inte gä ll a. 

Genom lagen (2008:307) om ko mmuna lt vårdnadsbid rag gavs landets 
kommuner en ny befogenhet, då utöver kommunernas allmänna 
kompetens, i form av möj lighet att utge ett generellt vå rdnadsbid rag. 

Kommunfu llmäktige beslö t elen 2 juni 2008, § 78, bl a a tt lämna 
kommunalt vårclnaclsbiclrag för sådana i Staffa nstorps kommun 
fo lkbokförda barn som har fy ll t ett men inte tre år och som inte har pla ts i 
försko leverksamhet, samt a tt uppdra ti ll barn- och utbildningsnämnden att 
besluta i ä renden enligt lag om kommunalt vå rdnadsbidrag. 

Riksdagen har genom lag (2015 : 7 57 ) om upphävande av lagen om 
kommunalt vårdnadsbidrag föreskrivit att denna lag ska upphöra a tt gälla 
vid utgången av januari må nad 2016. 
Dock gä ller den upphävda lagen fortfarande i fråga om de ärenden om 
kommunalt vå rdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos en kommun före 
den l februari 2016, och som till någon del avser vå rdnadsbidrag fö r tid 
före upphävandet. 

Ko mmunfullmäktiges bes lut bö r, även om det i sig saknar juridisk betyde lse 
efter den 31 januari 2016, å terka llas av fo rmella skä l. Varefter ska 
bemyndigandet i delega tionsordn ing fö r barn- och utbi ldningsnämnden som 
följd av uppbävandet ändras . 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska bes luta fö reslå 
kommunfu llmäktige bes luta att kommunfullmäktiges beslu t den 2 juni 
2008, § 78, ska upphö ra att gä lla fr o m l februari 2016, då lagstiftningen 
från och med detta datum upphört. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 20(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lu t och 
finner a tt kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 12, 2016 
Barn- och utbildn ingsnämndens beslut § 11 3, 2015 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 21(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 16-03-07 

§28 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
2015-KS-58 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, då med upphävande av nu gä llande delegationsordning fö r 
kommunstyrelsen, anta ny delegationsordning fö r kommunstyrelsen i 
enlighet med bilaga 1, att gälla från och med den 1 april2016 . 

Ärendebeskrivning 

Föreligger anledning att gö ra ändringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
I bilaga l finns såväl gällande bestämmelser som förs lag till nya 
bestämmelser (markerade med röd text) och sådana som föreslås utgå 
(överstrukna ). 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (Nl) yrkar, med instämmande av Toni 
Nilsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta a tt, då med upphävande av 
nu gällande delega tionsordning för kommunstyrelsen, anta ny 
de lega tiansordning för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga l , att gä lla 
från och med den l april201 6. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag till beslu t och 
finner a t t kommunstyrelsen har bes l u ta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutsko ttets beslut § 13, 201 6 
T jänsteskrivelse 201 6-02-16 
Bilaga 1, fö rslag till ny delega tionsordning för kommunstyrelsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

('S 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

FÖRSLAG 

KS § 28, 2016 BILAGA 1 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Delegation och delegering 

Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 §i 
Kommunallagen möjlighet att flytta över beslutanderätten till utsko tt, 
förtroendevalda och tjänstemän. 

Ärenden som inte får delegeras enligt 6 kap 34 § kommunallagen: 
tm Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfatt

ning eller kvalite t. 
tf: Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande 

med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller 
fullmäktige har överklagats. 

ffi Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 
delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag fattas på 
nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av nämnden. 
Nämnden kan när som helst återkalla lämnade delegationsuppdrag, men har 
inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som 
fattas av kommunstyrelsen. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av 
skriftlig dokumentation. Varje beslut skall bl.a. innehålla uppgift om: 

tr vilket beslut som fattats och vad beslutet avser, 
~ vem som beslutat, 
rm när beslutet fa ttats 
.. enligt vilken delegationspunkt beslutet fattades 

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska 
beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden. 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

2(11 ) 

Beslut och verkställighet 

Enligt kommunallagen kan beslut endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, 
partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegationsreglerna. I 
tjänstemannens dagliga arbete finns dock en mängd ställningstaganden och 
avgöranden som inte är beslut i lagens mening, utan ren verkställighet eller 
förberedande åtgärder. Gränsen mellan beslut och verkställighet är svår att dra 
och inte alltid helt klar. 

Vid beslut finns ett tolkningsutrymme och möjlighet för beslutsfattaren att välja 
olika alternativ. Beslutet går a tt överklaga om ej annat anges i författningen. 
Verkställighet sker enligt fastställda regler och principer. Beslut som är av rent 
förberedande eller rent verkstä llande art får inte överklagas. 

Som verkställighet räknas beslut i personalärenden, såsom anställning, löne
sättning och andra anställningsvillkor samt beslut i samverkan jämlikt 
Samverkansavtalet och dess organisation. Som verkställighet räknas även 
ledigförklarande av befattningar inom fasts tälld budgetram. Dock undantas 
från ovanstående sådant som särskilt regleras i denna delegationsordning. 

Överklagande av beslut 

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, d.v .s. 
antingen som så kallade kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär. 

Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär (laglighetsprövning) innebär att bes lutet överklagas på det 
sä tt som föreskrivs i kommunallagen. Domstolen prövar endast beslutets 
lag lighet, inte lämpligheten. Kommunalbesvär kan endast anföras av kommu
nens med lemmar. 
Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
Beslutet överklagas till länsrätten, men inges till nämnden. Nämnden gör en 
egen prövning av om det tillkommit några nya omständigheter som gör att 
beslutet bör ändras. Om så in te är fallet, sänds ärendet vidare ti ll länsrä tten. 
Länsrätten prövar då både lagligheten och lämpligheten i beslutet och kan sätta 
ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe. Förvaltningsbesvär kan endast 
anföras av den personligen berörs av beslutet. 
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Ärendekategori 

1 Förtroendevalds deltagande i kurser, konferenser 
o dylikt 

2 Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen enligt av kommunstyrelsen framställda 
principer. 

3 Förande av kommunens talan 

a) i mål om taxering till skatt 

b) vad rör fastigheter som ägs för annat ända-
mål än för bebyggelse för kommunal myn-
dighets egna nyttjande, vid förrättningar hos 
fastighetsbildningsmyndigheter och andra 
myndigheter inklusive rätt att ansöka om 
förrättningar och att inom ramen för an-
visade anslagsramar och givna fö rbehåll 
genom fas tighetsreglering förvärva eller 
överlåta fastighet eller fastighetsdel för att 
genomföra fas tställd detaljplan. 

c) inför övriga domstolar och myndigheter 
samt vid andra fö rrättningar än förut-
nämnda och även utanför domstol vid de 
tillfällen då kommunens rätt kan vara i fråga, 
densamma iaktta och bevaka, inklusive att 
träffa förlikningar, samt att i angivna mål 
och ärenden mottaga och kvittera kom-
munen tillkommande medel samt värde-
och andra handlingar. 

d) i arbetsrättsliga tvister. 

3(11) 

Delegat 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Arbetsutskottet 

Ekonomichef 

s tadsbyggnadschef 

Kommunjurist 

Personalchef 
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c s 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

13 

Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av-FR-a-fk 
fastighet för industri/hantverk och 
bostadsbebyggelse enligt av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen angivna normer och 
riktlinjer, inklusive beslut om hävning/återgång 
av köp, och uppskov med byggnation. 

Ansökan om särskild förvaltning enligt bostads-
förvaltningslagen. 

Yttrande enligt lag om övervakningskameror etc. 

Upplåtelse av servitut och nyttjanderätter på av 
kommunen ägd fastighet utom tomträtt 

Framställningar till och yttrande över remisser 
från lantmäterimyndighe t angående fastighe ts-
bildning 

Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxa-
tionav inteckningar samt utbyte av pantbrev 
liksom andra därmed jämförliga åtgärder 

Förtursärenden i villa- och tomtköerna. 

Lotteriärenden inklusive medgivande till be-
frielse från registreringsavgift för lotterier med 
behållning högst 3.000 kronor 

Omsättning av lån 

Upptagande av lån inom ramen för av kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen beslutad upp-
låning. 

a) att verkställa utbetalningar från statfanstorps 
kommun, att godkänna överföringar av 
Staffanstorps kommuns medel till fondför-

4(11 ) 

Kommundirektör 
Kommundirektör men 
kontrasigneras av 
kommunstyrelsens 
ordforande 

Kommundirektör 

Kommunjurist 

stadsbyggnadschef 

s tadsbyggnadschef 

Kommunjurist 

stadsbyggnadschef 

Kommunjurist 

Ekonomichef 

Ekonomichef 

Ekonomichef 
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valtare, att utse befattningshavare för att ut
färda, kvittera och överlåta checkar och post
växlar och verkställa betalningar, att göra ut
tag från stiftelser m m, att överföra över
skottslikvidite t på koncernkontot till fast
räntekonto e ller annat konto inom Färs och 
Frostas produktutbud, att omdisponera 
checkkredit mellan o lika underkon ton, samt 
att i övrigt företa de ekonomiska transak
tioner som påkallas för Staffanstorps kom
muns löpande ekonomiska förvaltning. 

14 Beslut om remittering av motioner. 

15 Beslut om utlämnande av handlingar enligt 
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagens 
bestämmelser. 

16 Avskrivning av fordringar 

17 Beslut om föreningsbidrag 

18 Yttranden, skrivelser och remissvar i enskilda 
ärenden av icke principiell beskaffenhet 

19 Yttranden och skrivelser i enskilda ärenden av 
icke principiell beskaffenhet då behandling av 
arbetsutskott inte kan inväntas eller ärendet inte 
kan bedömas behöva sådan behandling 

5(11) 

Arbetsutskottet 

Kommundirektör och 
kommunjurist var för 
sig 

Kommundirektör och 
ekonomichef var för sig 

Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet 

Kom munstyreisens 
ordförande eller vid 
dennes förfall 
kommundirektören 

Kommunstyrelsens 
ordförande, eller, vid 
fcirfall för denne 
kommunstyrelsens vice 
ordförande 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ärenden som är så brådskande att kommun-
styrelsens avgörande inte kan avvaktas 

Avvisning av för sent inkommet överklagande. 

Yttrande över överklagande som fatta ts med stöd 
av delegationsuppdrag. 

Beslut enligt 24 och 25 §§ förvaltningslagen vid 
överklagande av kommunfullmäk tiges beslut att 
anta, ändra e ller upphäva en detaljplan, om-
rådesbestämmelser e ller en fastighetsplan. 

Förelägganden och förbud inklusive beslut om 
tillsynsbesök och tillsynsfaktorer i tillsynsärenden 
enlig t 5 kap 2 §, lag om skydd mot olyckor 

I akuta ärenden besluta om föreläggande och 
förbud enligt 5 kap 2 §, lag om skydd mot olyckor 

Beviljande av dispens enlig t 3 kap 4 § andra 
stycke t, lag om skydd mot olyckor. 

Redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap 3 §, lag 
om skydd mot olyckor. 

Föreläggande och förbud i samband med 
brandskyddskontroll enlig t 3 kap 6 § andra 

6(11) 

Kommunstyrelsens 
ordförande, eller, vid 
förfall för denne 
kommunstyrelsens vice 
ordförande 

Den delegat som fatta t 
det överklagade beslute t 

Den delegat som fattat 
det överklagade beslutet 

Nämndsekretera re/ 
kommunstyrelsens 
sekreterare 

Räddningschef 

Vakthavande brand-
ingenjör och brand-
inspektör, var för sig 

Räddningschef 

Räddningschef/ställföre-
trädande räddnings-
chef/brand inspektör, 
var för sig 

skorstensfejartekniker l 
skorstensfejarmästare, 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

35a 

36 

stycket, lag om skydd mot olyckor 

Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i 
särskilda fall enligt 3 kap l § andra stycket, för-
ordning om skydd mot olyckor 

Meddelande av råd och anvisningar rörande 
räddningsijänst och förebyggande åtgärder vid 
brand. 

Yttranden till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden i ärenden enligt plan- och bygglagen. 

Saneringsansvar. 

Anmälan, tillsyn m m vad gäller ärenden om 
förvaring, hantering, transport samt försäljning av 
brandfarliga/explosiva varor. 

Anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämn-
den en ligt 5 §lag om explosiva och brandfarliga 
varor samt meddelande av föreläggande och 
förbud enligt 18 § 1st, samma lag. 

Undantag från förbud att föra öppen eld enligt 13 
och 24 §§ förordningen om brandfarliga och 
explosiva varor samt undantag från krav på 
anslag om förbud att föra öppen eld enligt 13-14 
§§ samma förordning 

Ärenden som avser tillstånd, tillsyn och yttranden 
till andra myndigheter enligt lagstiftningen om 
brandfarliga- och explosiva varor. 

Yttranden i tillståndsärenden eller förhands-
besked enligt 26 och 27 §§, fö rordningen om 

7( 11) 

var för sig 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 

Räddningschef 
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brandfarliga och explosiva varor samt 
medgivande av försöksdrift enligt 30 § 2 st 
samma förordning. 

8(11) 

37 Meddela föreskrifter om förbud mot eldning Räddningschef 
utomhus samt om liknande förebyggande åt-
gärder mot brand enligt 2 kap 7 §förordning om 
skydd mot olyckor. 

38 Andra frågor vilka till sin art och betydelse är Arbetsutskottet 
jämförliga med de ovan angivna ärende-
grupperna som även är att betrakta såsom av 
principiell beskaffenhet. 

38a Utse trygghetsambassadör för Staffanstorps 
kommun 

Arbetsutskottet 

38b Besluta i ärenden som rör Staffanstorps kommuns Arbetsutskottet 
grafiska profil 

Personalfrågor: 

39 Anställning, lönesättning samt fastställande av 
övriga anställningsvillkor för chefer, 
motsvarande förvaltningschef 

40 Ans tällning av kommundirektör 

41 Lönesättning och andra arbetsrättsliga 
förhå llanden för kommundirektör 

Kommundirektör efter 
samråd med kommun
styrelsens ordförande 

Arbetsutskottet 

Kom m unstyreisens 
ordförande efter samråd 
med kommunstyrelsens 
presidium 

cs fJ 

* l ) 
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42 

43 

44 

45 

46 

47a 

47b 

Organisationsfrågor avseende förvaltnings-
organisation med undantag för indelning i 
resultatenheter 

Teckna kollektivavtal med bindande verkan för 
kommunen. 

Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande 
arbetsrättslig lagstiftning. Förhandlingsrätt 
jämlikt lag om medbestämmande i arbetslivet. 
för de i Samverkansavtalet angivna undantagen. 

Beslut om särskild avtalspension 
upp till -!2 6 månader 

därutöver 

Avsked av anställd. 

Upphörande av ans tällning på arbetsgivarens 
initiativ: 

p g a personliga skäl 
p g a arbetsbrist 

Ersättning avseende avtal enligt 48a 
upptill .:Q-6 månader 

därutöver 

9( 11) 

Kommundirektör 
efter samråd med 
kommunstyrelsens 
presidium 
Kommundirektör och 
personalchef, var och en 
för sig efter samråd med 
kommunstyrelsens 
presidium 

Personalchef 

Personalchef *2) 

Kommundirektör *l) 
efter samråd med 
kommunstyrelsens 
presidium 

Kommundirektör *l ) 

Personalchef *2) 
Personalchef *2) 

Personalchef *2) 

Kommundirektör *l) 
efter samråd med 
kommunstyrelsens 
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presidium. 

48 Beslut i disciplinärenden e nlig t AB§ 11 Personalchef 

49 Beslut om fö rbud att ha bisyssla enlig t AB§ 8 Personalchef 

*l) = s tabschefen är i s tället d elega t vad gälle r de befattningshavare som 

tjänstgör vid stabskontore t 

*2) =Personalchefens beslut ska ll godkännas av stabschefen vad gäller 

de befattningshavare som tjänstgör vid s tabskontoret 

Arkiv 

50 Gallring/bevarande av ark ivhandlingar i kom- Kommunarkivarie 

munstyreisens arkiv. 

51 Samråd med kommunala myndigheter angående Kommunarkivarie 

gallring av arkivhandlingar. 

52 Överenskommelse med kommunala myndigheter Kommunarkivarie 

angående överlämnande/övertagande av arkiv-

handlingar. 

53 Ensidig t beslut om övertagande av a rkivhand- Kommunarkivarie 

lingar från kommunala myndighe ter. 

*2) 

*2) 

Ovan delegerad beslutanderätt enligt angivna författningsbestämmelser gäller 

även i det fall sådana med oförändrat innehå ll överförs till andra lagrum eller 

andra författningar. 
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Åt kommundirektör, räddningschef, personalchef, kommunjurist, ekonomichef, 
och stadsbyggnadschefen överlåts att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
kommunen att besluta i dennes ställe. 

A v kommunstyrelsen delegerad beslutanderätt får ej u tövas i ärenden av 
principiell beskaffenhet eller eljest av s törre vikt. 

Ärenden vari beslu tanderätt delegerats får delegaten, om ärendets beskaffenhet 
påkallar detta, överlämna till kommunstyrelsen för avgörande. 

Beslut enligt denna delegationsordning skall av varje de legat särskilt var för sig 
direkt till kommunstyrelsen anmälas skriftligen vid dess nästkommande sam
manträde. 

Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärende
kategorier. 

Undertecknande av kommunstyrelsens handlingar 

A v tal och andra handlingar som av ordföranden skall undertecknas för 
kommunstyrelsens räkning skall kontrasigneras av kommundirektör, utom vad 
gäller skuldebrev, låne-och borgenshandlingar liksom andra handlingar av 
jämförbart s lag avseende kommunens ekonomi- och finansförvaltning, vilka 
istället skall kontrasigneras av ekonomichef och vid förfall för denne av 
kommundirektör. 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 22(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§29 Utbetalning av lokalt partistöd i statfanstorps kommun för 

år 2016 
2016-KS-63 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att för år 2016 besluta om utbetalning av partistöd i enlighet med bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med de av kommunfullmäktige antagna reglerna om lokalt 
partistöd i Staffanstorps kommun § 182, 20 14, ska kommunfullmäktige vid 
dess första ordinarie sammanträde varje å r fatta beslut om utbeta lning av 
partistöd till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt för år 2016 beslu ta om utbetalning av 
partistöd i enlighet med 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§ 14, 2016 
T jänsteskrivelse 2016-02-08 (ink!. bilaga l) 
Förfa ttning 5.3, kommunalt partistöd i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C) 



statfanstorps 
kommun 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Bilaga 1 

Kommunalt partistöd 2016 

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor 

K S § ~~ , ?Ol.(. 
b l \ tA<;).::Z l 

2(3) 

ÄRENDENR:20 16-KS-63 

DATUM: 2016-02-08 

VÅR REFERENS: 

Vesna Casitovski 

046-25 12 78 

Vesna. C asitovski@staff a n sto r p . se 

Kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd enligt kommunfullmäktiges beslut 
§ 182/14. Konto 45311111110 

14 619 kronor/parti i grundstöd =totalt 131 571: -

11 075 kronor/mandat i mandatstöd = totalt 443 000:-

Summa 574 571:-

Moderaterna - 14mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619: - + 155 050:

Summa 169 669: -

Socialdemokratern a - 11 man da t 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 121 825:

Summa 136 444:-

Sverigedemokraterna - 5 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- +55 375: 

Summa 69 994: -

Miljöpartiet - 3 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619: - + 33 225:

Summa 4 7 844: -



statfanstorps 
kommun 

c s 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Liberalerna - 3 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 
14 619:- + 33 325:

Summa 4 7 844: -

Centerpartiet-2mandat 

Grundstöd och mandatstöd 
14 619: - +22 150: 

Summa 36 769: -

Kristdemokraterna-l mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 11 075:
Summa 25 694: -

Vänsterpartiet - l mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 11 075:
Summa 25 694: -

SPI Välfärden - l manda t 

Grundstöd och mandatstöd 
14 619:- + 11 075:

Summa 25 694: -

3(3) 

ÄRENDENR:20 16-KS-63 

DATUM : 2016-02-08 

VÅR REFERENS: 

Vesna Casitovski 

046-25 12 78 

Vesna. C a sitovski @sta f f a n sto r p. se 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§30 Redovisning av väckta och obesvarade motioner och 

medborgarförslag 
2016-KS-35 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

a tt godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarfö rslag samt att lägga info rma tionen till hand linga rna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag 
beredas så a tt beslut kan fa ttas inom ett år från det att motionen elle r 
medborgarförslaget väcktes. Ko mmunstyrelsen ska en gång om åre t till 
kommunfu llmäktige redovisa de motioner och medborga rfö rslag som inte 
ha r beretts färdigt inom ett å r. Enligt kommunfullmäktiges a rbetsordning 
ska dessa redovisas vid kommunfu llmäktiges fö rsta ordinarie sa mmanträde 
va rje å r. Kansliet har upprä tta t bifogad förteckning över väckta och 
obesvarade motioner och medbo rga rfö rlag. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt godkänna lämnad 
redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag sa mt att lägga 
info rmationen till handlinga rna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 15, 2016 
T jänsteskrivelse 2016-02-08 
Förteckning obesvarade motioner 
Fö rteckning obesvarade medborgarförs lag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

c s 
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Kommunstyrelsen 24(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§31 Förslag tilllokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-67 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

a tt, då med upphävande den dagen av nu gä llande lokala 
ordningsföreskrifter, ska fr o m den l maj 201 6 i Staffansto rps kommun 
gä lla de lokala o rdningsföreskrifter som anges i Bilaga l , 

att uppdra till kommunstyrelsen a tt omedelbart anmä la 
kommunfullmä ktiges bes lut enligt fö rsta a tt-sa tsen om antaga nde av nya 
lokala o rdningsföreskri fter ti ll Länsstyrelsen, samt 

a tt anse samtliga de tidiga re ä renden vilka har väckts genom motioner och 
medborgarförslag och som har rört förslag om förändringar e a av 
innehå llet i nu gä llande loka la ordningsfö reskrifter, slu tligt besva rade sedan 
Länsstyrelsen har godkänt kommunfullmäktiges beslut om nya loka la 
o rdn ingsfö reskrifter i Staffansto rps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ha r den 27 november 1995, § 95, besluta t anta nu 
gä llande loka la ordningsföreskri fter fö r Staffanstorps kommun. 

Anledn ing ha r befunnits förekomma a tt göra en översyn av dessa regler fö r 
en bedömning av om skä l fö religger fö r änd ringar. 

Efter sådan genomgång ha r utarbeta ts ett förslag till nya lokala 
ordningsföreskrifter för Staffansto rps kommun, se Bilaga l. 

I detta fö rslag å terfinns såvä l nu gä llande bestä mmelser, i vissa fa ll då med 
någo t ändrade fo rmuleringa r, som vissa andra nya regler som har bedömts 
böra ingå i Staffansto rps kommuns lokala ordningsfö reskrifter, vilka 
sistnämnda har markera ts med röd text. 

De t ska här framhållas a tt i o lika t idiga re ärenden som har väckts genom 
medborga rförslag och mo tioner har framförts olika fö rslag om tillägg till 
innehållet i de lo kala o rdningsföreskrifterna e a, samt a tt de t som ha r 
framförts i dessa ä renden har beaktats vid den gjo rda prövningen av vad de 
nya lokala o rdningsfö reskrifterna fö r Staffanstorps ko mmun bör innehålla . 

Det ska vidare no teras a tt en ligt 3 kap 13 § ordningslagen (1 993: 1617 ) ska 
en kommuns beslut a tt anta, ä ndra eller upphäva loka la 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{ J 
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kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 25(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

ordningsföreskrifter omedelbart anmälas till länsstyrelsen, som då äger 
upphäva sådana föreskrifter som anses strida mot ordningslagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta, då med upphävande den dagen av nu gä llande lokala 
o rdningsföreskrifter , ska fr o m den 1 maj 2016 i Staffanstorps kommun 
gälla de lokala ordningsföreskrifter som anges i Bilaga l , a tt uppdra ti ll 
kommunstyrelsen att omedelbart anmäla kommunfu llmäktiges beslut en ligt 
fö rsta att-satsen om antagande av nya lokala ordningsföreskrifter ti ll 
Länss tyrelsen, samt att anse sa mtliga de tidigare ärenden vi lka har väckts 
genom motioner och medborgarförslag och som har rö rt fö rslag om 
fö rändringar e a av innehållet i nu gällande lokala o rdningsfö reskrifter, 
slutligt besvarade sedan Länsstyrelsen har godkänt kommunfu llmäktiges 
beslut om nya lokala ordningsföreskrifter i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 16, 201 6 
Tjänsteskrivelse 2016-02-09 
Bilaga l, Allmänna lokala fö reskrifter för Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ks § 31/2016 Bilaga 1 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
statfanstorps kommun 

1 (9) 

Slaffanstorps kommun föreskriver följande med stöd av l § fö rordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala föreskrifter enligt 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1§ 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser som 
behövs om hur den allmänna ordningen i Staffanstorps kommun skall 
upprätthållas, och syftar till att förhindra att människors hälsa eller egendom 
skadas, och till allmän säkerhet. 

2§ 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt l kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte 
annat anges. 

Definition: 

Offentlig plats Uttrycket "offentlig plats" nyttjas i ordningslagen och i de lokala 
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor 
inom-och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får användas för någon form 
av allmän trafik. Det kan t.ex. vara utrymmen som används får gång-, cykel-eller biltrafik. 
Dessa områden är i de allra flesta fall privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna 
gäller, om inte annat anges särskilt, på alla offentliga platser 
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2(9) 

Allmän plats "Allmän plats" är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan-och 
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park eller annan plats som 
enligt gällande detaljplan angetts om allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, 
parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

3§ 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av l kap. 2 §andra stycket ordningslagen, följande områden 
likställas med offentlig plats: 
a) till allmänt begagnande upplåtna sport-, idrotts- och lekplatser, 
b) upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar, 
c) Bråhögsbadets friluftsbad, 
d) Sockerbitsparken 
e) Prästaparken, samt 
f) skolgårdar och till sådana hörande områden för elevaktiviteter. 

D~[i11ition: 

Platser som likställs med offentlig plats Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet 
att utsträcka tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig 
plats. Kommunen kan i ordningsfdreskrifterna bestämma att vissa angivna områden ska 
likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser i 
ordningsfdreskrifterna. Det mås te dock vara områden som är tillgängliga for allmä11heten 
och områdena mås te beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med 
anläggningar för lek, idrott, camping eller fr iluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden 
och begravningsplatser. 

Yttrande före beslut 

4§ 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, lO§ l s t, 12 §, 13 §, 
15 §första stycket, 21 §, 22 §och 23 §bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
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3(9) 

Lastning av varor m.m. 

5§ 

Vid lastn ing, forsling, lossn ing och annan hantering av gods sa mt vid 
fasadrengöring och husrenovering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att all mänheten utsä tts för till fä lliga 
olägenheter genom damm, spill e ller dålig lu kt. 

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska miljöförvaltningen 
eller räddnings~änsten kontaktas innan arbetet påbörjas. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddnings~änstens arbete hindras och/eller försvåras. 

schaktning, grävning m.m. 

6§ 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se 
till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möj liga 
olägenhet. 

Störande buller 

7§ 
För arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och 
nitning, får inte utan polismyndighetens tillstånd äga rum lör-, sön- och 
helgdagar och inte heller på vardagar mellan kl. 22.00 och kl. 07.00. 

Containrar och återvinningsbehållare 

8§ 

Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till en container eller 
återvinningsbehållare som skall ställas upp på en offentlig plats, är 
skyldig att se till a tt containern eller återvinningsbehållaren är tydligt 
märkt med ägarens eller brukarens namn, adress och telefonnummer. 
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Markiser, flaggor och skyltar 

9§ 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 3,0 meter eller över en körbana på lägre 
höjd än 4,50 meter. Fällbara markiser får dock placeras över gångbana 
med ett fritt höjdmått av 2,50 meter. 

4(9) 

Träd och annan växtlighet som från fastighet skjuter ut över offentlig plats som 
är gångbana, gång/cykelväg, eller allmän grönyta ska genom fastighetsägarens 
försorg till en höjd av minst 2,5 meter kvistas så att den skjuter ut högst 0,2 
meter utanför tomtgränsen. Beträffande träd och annan växtlighet som skjuter 
ut över allmän plats som är körbana ska motsvarande gälla till en höjd av minst 
4,5 meter. 

Växtlighet kring gatubelysningsarmatur ska av fastighetsägaren begränsas så 
att normalbelysning erhålls i gahmivå, och vidare skötas så att underhåll och 
reparation av gatubelysningsarmatur inte försvåras. 

Uppsättande av affischer m m 

10 § 

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade 
budskap eller andra liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller 
körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig 
plats. 

Tillstånd av polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på 
tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för sådana 
ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden på byggnad 
där rörelsen bedrivs och som rör rörelsen. 
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11 § 

I 9-10 §§ angivna anordningar får dock inte sättas upp eller sitta uppe så 
att de skymmer vägmärken, vägvisning och dylikt, eller på annat sätt är 
trafikfarliga. De får inte heller fästas på trafiksignalstolpar eller 
vägmärkesstolpar. På andra föremål i direkt anslutning till trafikerade 
miljöer får de inte fästas så att de skjuter ut över gångbanan på lägre 
höjd än 3,0 m eller över körbana på lägre höjd än 4,5m. 

Högtalarutsändning 

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

13 § 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, utom insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

5(9) 

När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd 
endast om gah1musikanten eller dennes medhjälpare ska gå runt bland 
publiken och andra och samla in pengar. 

Tillstånd krävs dock inte för insamlingar för välgörenhetsändamål som 
genomförs av riksorganisationer som står under godkännande av svensk 
insamlingskon troll. 

Förtäring av alkohol 

14 § 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på de under 3 § a-c och f ovan 
angivna platserna annat än vid där förekommande tillåten utskänkning av 
sådana drycker. 
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Ambulerande försäljning 

15 § 

För ambulerande försäljning, med vilket förstås sådan gatuförsäljning, samt 
demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt 
och i obetydlig omfa ttning, och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, och 
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. l § ordningslagen, krävs på Torget 
i Staffanstorp, Bråhögsplatsen och Torget Hjärup polismyndighetens tills tånd. 

Tillstånd krävs dock inte för ambulerande försäljning för välgörenhetsändamåL 

Camping 

16 § 

Camping får inte ske på offentlig plats. 

Hundar och katter 

17 § 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 18-22 §§. 

Det som sägs i dessa paragrafer gäller dock inte för ledarhund för synskadad 
person, servicehund-och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för 
polishund i tjänst. 

Vad som sägs i 20 §skall även gälla en katts ägare, den som tagit 
emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt 
vårdar en katt. 

18 § 
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Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de 
områden där kommunen anordnat hundrastplatser. 

Hundar får inte vistas på stadens egna eller till staden upplåtna 
begravningsplatser och kyrkogårdar utom om den kopplad medföljer 
kyrkogårdsbesökare. 

19 § 

När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig 
med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i 
stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren . 

Katt får inte vistas på lekplats. 

20 § 
Förorening efter hund skall plockas upp inom detaljplanelagt område i 
kommunen. 

Ridning mm 

21 § 

7(9) 

Ridning i terräng får endast ske på markerade ridvägar och på särskilt utmärkta 
ridområden. 

Första stycket gäller ej för ridande polis i ~änst. 

Polismyndigheten kan ge dispens från förbudet. 

Cykling och mopedåkning får inte ske i Gullåkra motionsspår eller i andra 
iordningställda löp- och motionsspår. 

Sprängning samt skjutning med eldvapen m.m. 

22 § 
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Tills tånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skju tning med 
eldvapen samt kolsyre-, luft-, fj ädervapen eller motsvarande som avses i 
2 kap l§ 2 stycket vapenlagen. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

23§ 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor 

8(9) 

-närmare än 100 m från närmsta del av för vårdhem- och äldreboendeändamål, 
nytijade Pilegården och Magnoliagården i Staffanstorp och Klöverlyckans 
äldreboende i Hjärup. 

-vid idrottsevenemang på Bråhögsbadet, staffansvallen och Hjärups 
idrottsplats, liksom på begravningsplatser och kyrkogårdar. 

Härutöver är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda 
pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton och nyårsdagen. 

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats. 

A v gift för att använda offentlig plats 

24 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan p lats har kommunen rätt att ta u t en avgift enligt de grunder 
som har beslu tats av kommunfu llmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25 § 

Den som uppsåtligen elle r av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 
11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § förs ta s tycket, 15-16 -18 §eller 20-23 
döms till penningböter enlig t 3 kap. 22 §andra stycket 
ordningslagen. 
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I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den och ersätter då av 
kommunfullmäktige den antagen lokal ordningsstadga. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§32 Yttrande över Region Skånes förslag till strategi för den 

hållbara gods- och logistikregionen 
2015-KS-562 

Kommunstyrelsen bes lutar 

att besvara remissen ti ll Region Skåne en ligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Region Skåne har under 2015 tagit fram en strategi för hå llbara 
transporter. Syftet ä r att skapa förutsä ttningar för utveckling som bidra r till 
en hå llbar regiona l ti llväxt. Strategin syftar till att dra nytta av 
ti llgängligheten i regionen sa mt ta fram riktlinjer för hur infrastrukturen 
bör utvecklas. Strategin behandlar transporter inom Skåne men även 
utpekade stråk för transitgods. 

Inom Staffanstorps kommun ä r det i första hand Södra Stambanan som är 
utpekad av EU som huvudkorridor för godstra nsporter. N är det gä ller 
vägar är det E22 och väg 11 som berörs, där E22 är utpekad som viktig 
trans itgodsväg och väg 11 som viktigt inomregionalt godsstråk. 
Strategin genomlyser utmaninga r och trender inom godstransporter men det 
saknas en d jupare analys av hur transporter påverkar stadsutvecklingen, 
dels vad gä ller buller och mi ljöpåverkan men även transporter av farligt 
gods. Den enda analys som behandlar detta berör hamnverksamhet kontra 
havsnära boende. Vid denna a na lys har man inte tittat på helhetsbilden 
utan en dast sett ti ll en mindre del av de utmaningar transportsekto rn 
m edför. 

Staffa nstorps kommun vill även påta la vikten av att utreda godstrafikens 
påverkan (järnvägen) på lokal, reg iona l samt natione ll trafik 
(höghastighetståg) på Södra stambanan både på kort sikt men också lång 
sikt. Den ökande godstrafiken kan hämma regionaltra fiken vilken kan 
påverka trafiken till och frå n H jä rup. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta att besvara 
remissen ti ll Region Skåne enl igt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföran den konstatera r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finne r a tt ko mmunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 19, 2016 
Tjänsteskrivelse 2016-02-09 
Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen 

27(54) 

DATUM: 2016-03-07 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 28(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-03-07 

§33 Yttrande över Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt 

åtgärdsprogram för miljömålen 2016-2020 
2015-KS-586 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Länsstyrelsen i Skåne avge i ä rendet föreliggande yttrande daterat 
2016-02-16, inklusive bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Lä nsstyrelsen i Skåne ha r tagit fram ett förslag till regionalt å tgä rdsprogram 
för miljökvalitetsmålen 2016-2020. De skånska kommunerna ha r 
ti llsammans med andra aktöre r fått möj lighet att lämna synpunkter på 
föreslaget samt på hur man som huvudaktör eller meda ktö r för en åtgä rd 
avser att medverka ti ll a tt å tgä rden genomförs. 

Förslag till yttrande har upprä ttats, daterat 2016-02-16. 

Det antecknas ti ll protoko llet a tt i bilaga 2 under punkten 9, "Stimulera en 
cirkulär ekonomi för bättre resurshushållning", ska markeras a tt 
Staffanstorps kommun redan arbetar med att genomföra åtgä rden. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) och 
David Wittlock (MP), a tt kommunstyrelsen ska besluta a tt t ill Länsstyrelsen 
i Skåne avge i ärendet fö religgande yttrande daterat 2016-02-16, inklusive 
bilaga 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 20, 2016 
Tjänsteskrivelse 2016-02-05 
Bilaga 2 
Regiona lt å tgärdsprogram mi ljökvalitetsmålen 201 6-2020 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§34 Svar på medborgarförslag om att tillhandahålla en större 

samlingssal i statfanstorps kommun 
2015-KS-132 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i ärendet anse 
med borga r förslaget besvara t. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 23 mars 2015 inkommit ett 
medborga rförslag om att en större samlingslokal ska byggas i Staffanstorps 
ko mmun. Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, § 54 att 
remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för yttrande. 
Kommundirektören har på uppdrag av arbetsutskottet yttrat sig över 
medborgarförslaget enligt fö ljande: 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslu t§ 144, 2015 ska en större 
samlingslokal ingå i det så kalla de Kulturlyftet som lokalmässigt berör både 
Rådhuset och Biblioteket i Staffanstorp. I nuva ra nde biblioteksloka lerna 
ska en större samlingslokal byggas med möjlighet ti ll att ano rdna 
arrangemang av olika art, både publika och priva ta. Det underlag som 
utgör grund för kommunfullmä ktiges beslut om Kulturlyftet visa r på 
förändringar som väl överensstämmer med medborgarförslagets intentioner 
och det föreslås därmed anses besvarat. Projektering och underliggande 
utredningsuppdrag fö r att genomföra Kulturlyftet pågår. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige beslu ta att med h änvisning till det som redovisats i 
ä rendet anse medborgarförs laget besvarat. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 21 , 2016 
Tjänsteskrivelse 2016-02-04 
M edborgarförslag 2015-03-19 
Kommunfullmäktiges beslut§ 54, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 30(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§35 Svar på medborgarförslag angående Hjärups idrottsplats 
2015-KS-356 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå medborga rförslaget. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2015, § 105 a tt 
överlämna medborgarförslaget gä lla nde Hjärups idrottsplats till 
kommunstyrelsen för beredning och beslu t. M edborgarförslaget syftar till 
att den gamla idrottsplatsen under tiden tills detaljplanen för byggnationen 
på densamma vunnit laga kraft ska kunna användas av Hjärupsbo rna. På 
uppdrag av arbetsutskottet har kommundirektören yttrat sig över 
medborgarförslaget enligt följande: 

Staffansto rps kommuns a mbitio n när det gä ller de gamla ytorna i orten 
(gamla tennisplanen och H järups gamla idro ttsplats) är att hå lla underhå llet 
ti ll ett minimum. Genomförandet av deta lj planen för Åttevägen kommer så 
snart den vinner lagar kraft att på börjas. Att göra några större 
underhållså tgärder känns därför inte påka lla t och torde heller inte kunna 
försvaras ur ett ekonomiskt perspektiv. Större underhållsåtgärder som 
Staffanstorps kommun tvingas genomföra på den gamla id rottspla tsen kan 
negativt påverka satsningar i den nya parken . 

Sjä lvfa llet ska området hållas under uppsikt och å tgä rd så att det inte utgör 
någon fara för allmänheten, men därutöver pla neras inte att använda några 
ekonomiska medel användas till idrottsplatsen. 

Det antecknas till protokollet a tt samtliga medborga rfö rslagsstä llare i detta 
ä rende har bjudits in till sammanträdet. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christian Senesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
beslu ta att med hänvisning ti ll det i ä rendet redovisade avslå 
med borgarfö rslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till bes lut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 31(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets bes lut § 22, 201 6 
M edborgarförslag 2015-06-25 
Kommunfu llmäktiges beslut § 105, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 32(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§36 Svar på medborgarförslag om att en regnbågsflagga ska 

hissas i statfanstorp och Hjärup 
2015-KS-430 

Kommunstyrelsen beslutar 

att med det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015, § 130 att överlämna 
medborgarförslaget om a tt en regnbågsflagga ska hissas i Staffa nstorp och 
Hjärup till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Stabschefen har yttrat sig över medborgarförslaget enligt följande: 

Det rubricerade medborgarförslaget innehåller förslag om att Staffanstorps 
kommun ska hissa en regnbågsflagga i Staffanstorp och i Hj ärup. I 
motiveringen framgår det bland annat a tt "regnbågsflaggan ä r en symbol 
för stolthet och mångfald hos HBTQ-personer". 

Staffanstorps kommun har ingen särskild flaggpolicy, utan följer svenska 
flaggseder och fl aggar bl a på flaggdagarna etc . Kommunen flagga r även till 
exempel när utländska gäster o fficiellt besöker kommunen. 

Det finns inga formella hinder mot att flagga med andra fl aggor vid andra 
tillfä llen. Dock bör fl aggningen ha någon typ av anknytning till 
arrangemang eller likande som ko mmunen arrangerar , deltar i, eller på 
anna t sätt stö djer. Genom flaggning kan då detta engagemang 
uppmärksammas extra. Inga hinder finns till exempel att flagga med 
regnbågsflagga i kommunen vid pridepa rad eller liknande. 

Det antecknas ti ll p rotokollet att medborgarförslagsställaren har bjudits in 
till sammanträdet och gavs tillfälle a tt yttra s ig innan beslut i ä rendet 
fattades. 

Yrkanden 

N ino Vidovic (M) yrka r, med instämmande av Gisela Nilsson (L), att 
kommunstyrelsen ska besluta att med det i ä rendet redovisade anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Pierre Sjöström (S) yrka r, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta att bifalla medborga rförs laget. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c 

Kommunstyrelsen 33(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta att avslå 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med Nino Vidovics (M ) yrkande 
enligt ovan . 

Omröstning begä rs . 

Ordföranden meddelar att Nino Vidovics (M) yrkande utgör huvudförs lag 
och a tt Pierre Sjöströms (S) yrkande utgör motförslag till huvudförslage t. 

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande omröstn ingsproposition. 
Den som bifa ller Nino Vidovics (M) yrkande rösta r ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

O rdföranden finner att kommunstyrelsen har med 7 ja-röster, 5 nej-röster 
samt l som avstå r frå n a tt rösta bes luta t i en lighet med N ino Vidovics (M ) 
yrkande en ligt ovan. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstå r 
Christia n Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidovic (M ) x 
Laila O lsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) W erner Unger (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richa rd O lsson (SD) T oni Ni lsson (SD ) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus O lsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (S) x 
Björn M agnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 7 s l 

Reservationer 

Ledamöterna fö r Socia ldemokraterna, Miljöpartiet samt Centerpartiet 
reserverar sig muntligt till fö rmån fö r ege t yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

·1) 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 34(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 23, 2016 
Tjänsteskrivelse 2016-02-09 
Medborgarförslag ink. 2015-09-23 
Kommunfullmäktiges beslut § 130, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 35(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§37 Svar på motion från Laila Olsen (S) om en god 

personalkontinuitet i hemtjänsten i statfanstorps kommun 
2014-KS-452 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-02. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har väckt en motion om god personalkontinuitet i 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun. Motionären yrkar att Staffanstorps 
kommun antar må l om att brukarna i hemtjänsten ska träffa högst 15 
personal i månaden. Arbetsutskottet beslutade den 24 november 2014, § 
214 att remittera motionen till socia lnämnden för yttrande. 

Socialnämndens beslut § 130,2015 och yttrande daterat 2015-11 -19 samt 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-02 fö religger i 
ä rendet. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfu llmäktige besluta att avs lå motionen med hä nvisning till det som 
redovisats i kommundirektö rens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-02. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fö res lå 
kommunfullmäktige besluta a tt bifa lla motionen. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begä rs. 

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

Omröstningsresultat 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CJ 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 36(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

O rdinarie ledamöter Tjänstgörande ersätta re Ja Nej Avstår 
Christian Sonessen (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) Toni Nilsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) M agnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia .Jönsson (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 7 6 

Reservationer 

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

Ledamoten David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 24, 201 6 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-02 
M otion 
Socia lnä mndens beslut § 130,2015 sa mt yttrande 2015-11 -19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Personalkontinuitet inom 
vård och omsorg 

Vi reserverar oss mot beslut att avslå motionen om god personalkontinuitet inom 
hemtjänste n i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorps kommun utgår från att vara "Framtidens kommun" och i framtide ns kommun anser vi 
socialdemokrater att man ska åldras med trygghet och tillgång till en god och säker vård och 
omsorg. Vad vi kan konstatera från kvalitetsrapportens brukarenkät är att endast 40 % av 
vårdtagarna upplever sig trygga inom he mtjänste n och 43 % på våra särskilda boe nde . 

Frågan om e n god persona lkontinuitet är också en fråga som berör sysselsättningsgraden av våra 
anställda. Ju fler som arbetar he ltid ju färre anställda får våra brukare möta. Anst ällda i 
äldreomsorgen ska få den sysselsättningsgrad de önskar, vilket vi hoppas ska öka personalens 
trivsel. Vi hoppas att personalomsättningen ska minska så att de äldre möter färre nya ansikten i 
vardagen. Dessutom är rätte n att välja sysselsättningsgrad e n jämställdhet sfråga i en 
kvinnodominerad bransch. 

För oss socialdemokrate r är kontinuiteten e n viktig de l i a rbete t med att öka trygghet en för de n 
enskilde. 

Vi socialdemokrater vill öka persona lkontinuiteten ge nom att sätta ett mätbart mål d är brukaren 
inte ska b ehöva få sina insatser utförda av högst 15 olika personer per månad. 

Staffanstorp den 7 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

//llrt;---
Pierre Sjöström (S) 

l 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 37(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§38 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att inrätta en dietist 

för god och säker nutritionsvård i Staffanstorps kommun 
2014-KS-451 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

a tt avslå motionen med hänvisning till det som redovisa ts i 
kommundirektö rens tjänsteskrivelse da terad 201 6-02 -02. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har väckt en motio n o m a tt socia lnä mnden ska inrätta en 
kommundietistfunktion i Staffanstorps kommun. Arbetsutskottet beslu tade 
den 24 november 2015, § 21 3 a tt remittera motionen till socialnämnden för 
yttrande. 

Socialnämndens bes lut § 129, 2015 och yttrande datera t 2 015-11-19 samt 
kommundirektö rens tjänsteskrivelse daterad 201 6-02-02 fö religger i 
ä rendet. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta fö reslå 
kommunfu llmäktige beslu ta att avslå motionen med hänvisning till det som 
redovisats i ko mmundirektörens tj änsteskrivelse date rad 201 6-02-02. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska beslu ta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att bifa lla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med N ino Vidovics (M ) yrkande 
enligt ovan. 

O mrös tning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Nino Vidovics (M) yrkande rösta r ja . 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S ) yrkande rösta r nej. 

Omröstningsresultat 

Ordfö randen finner a tt kommunstyrelsen har med 7 ja-röster och 6 nej
röster beslutat i en lighet med Nino Vldovics (M) yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamö ter Tjänstgörande ersättare J a Nej Avstå r 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen 38(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

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) Toni Nilsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 7 6 

Reservationer 

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

Ledamoten David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt mot bes lutet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 25, 201 6 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-02 
M otion 
Socialnämndens beslut § 129, 2015 och yttrande 2015-11 -19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Inrätta en dietist för god 
och säker nutritionsvård. 

Vi reserverar oss mot beslut att avslå att införa en dietist för god och säker 
nutritionsvård. 

Undernäring ökar med åldern och det orsakar ofta stort mänskligt lidande som innebär 
längre vårdtider och ökat omvårdnadsbehov för den enskilde. Många äldre och svårt sjuka 
riskerar att utveckla undernäring, ett tillstånd som även kan ge upphov till ökad risk för fall 
och trycksår. Ju tidigare nutritionsproblemen uppmärksammas desto större är 
möjligheterna att förhindra eller minska dess effekter. 

Enligt socialstyrelsen är det önskvärt att samtliga kommuner har en nutritionsansvarig 
dietist inom äldreomsorgen för att vara en kunskapsresurs i det förebyggande arbetet 
med att upptäcka och behandla undernäring för våra äldre personer. 

Dietistens yrkeskompetens utgör även en resurs för kontinuerlig kompetensökning och 
handledning för personalen för att äldreomsorgen ska kunna hålla en hög kvalite i arbetet 
med kost och nutrition. 

Dietisten kan vara en viktig kunskapsresurs i arbetet med det förebyggande arbetet kring 
nutrition för de mest svårt sjuka äldre och i arbetet kring kvalitetsregistret Senior alert som 
förebygger b.la fall, undernäring, trycksår och munhälsa. 

Måltiden ska ses som en integrerad del i alla verksamheter och det är av stor vikt att 
samtlig personal har goda kunskaper för att stärka matglädjen och öka kunskapen om 
sambandet mellan mat, hälsa och välmående. 

Medarbetarna ska gemensamt bidra till att skapa goda förutsättningar för en lustfylld 
måltid och en positiv matupplevelse för den enskilde och i detta arbete är en dietist en 
stor kunskapsresurs. 

Staffanstorp den 7 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

,~t k 
Pierre Sjösy{m (S) 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 39(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§39 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om att öka 

valfriheten inom äldrevården i statfanstorps kommun 
2014-KS-563 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunful lmäktige besluta 

a tt avslå motionen med hänvisning till det som redovisa ts i 
kommundirektö rens tj änsteskrivelse daterad 201 6-02-04. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) ha r väckt en motion om att öka valfriheten ino m 
äldrevå rden i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens o rdfö rande ha r 
enlighet med delegationsordningen p. 21beslutat a tt remi ttera mo tionen till 
socia lnämnden fö r yttra nde. 

Socialnämndens beslut § 131,2015 och yttrande da tera t 2 015-11-1 9 sa mt 
kommundirektö rens tj änsteskrivelse da terad 201 6-02-04 fö religger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfu ll mäktige besluta a tt avslå motionen med hänvisning ti ll det som 
redovisa ts i kommundirektö rens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 . 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfu ll mä ktige besluta att bifa lla motionen. 

Beslutsgång 

Ordfö randen stä ller yrkandena mot va randra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med N ino Vidovics (M ) yrkande 
enligt ovan. 

O mröstning begärs. 

Kommunstyrelsen go dkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bi fa ller N ino Vidovics (M ) yrkande rösta r ja . 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S ) yrkande rösta r nej. 

Omröstningsresultat 

O rdföranden finner att kommunstyrelsen ha r med 8 ja-röster och 5 nej
röster besluta t i enlighet med eget yrkande. 

O rdinarie ledamöter Tjänstgö rande ersä tta re Ja N ej Avstår 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ej f) 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 40(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

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) Toni Nilsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (S) x 
Björn Magnusson (L) Gisela Nilsson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 s 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemo kra terna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga l 

Ledamoten David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 26, 2016 
Kommundirek törens tj änsteskrivelse 2016-02-04 
Motion 
Socialnämndens beslu t § 131 , 2015 och yttrande 2015-11-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Valfrihet inom äldreomsorgen 

Den socia lde mokratiska gruppe n re se rve rar sig mot beslut att avslå motionen om att 
öka valfrihete n inom äldre omsorge n. 

Staffanstorps ko mmun borde sne gla p å Sverige s Kva litets Kommun 2015 Kävlinge. 
Kännetecknande för Kävlinge är att verksamhet en utförs i kommunal regi och de va nn priset 
Sveriges Kvalitetskommun me d följande motivering : "En tydlig re sultatstyrning med uppföljningar 
utifrån brukare ns perspektiv, har bidragit till effe ktiva ve rksamheter och e n god service kvalitet . 
Kävlinge har e rhållit utmärke lsen Sveriges Kvalitetskommun 2015 i hård konkurrens. Kommune n 
utmärker sig g e nom att både chefer och medarbet are är bärare av en stark resultatkultur, där 
tydliga mål hjälpe r verksamhet e rna att levere ra tjä nster med mycket hög kvalitet t ill 
Kävlinge borna." 

Vi de la r SPF Seniore rna Club 230:s uppfattning som de lges här: "En fjärdede l av befolkninge n i 
Staffanstorps kommun har fyllt 65 år. Många av de m är me dle mm ar i minst en se niorförening.
Ändå upplever vi att de styrande är måttligt intresserade av att lyssna till oss seniorer, säge r Anneli 
af Klinteberg och Le na Persson, ordförande och vice ordförande i SPF Seniorerna Club 230". 

And ers Olsson, ordförande i PRO skräder inte orde n nä r det g äller kvaliteten inom äld reomsorgen. 
"Sve rige har 290 kommune r. l e n rankning öve r kvalitete n ino m äldrevården placerar Staffanstorps 
kommun sig p å e n fög a he drande 279:e plats. Detta e nligt SVT:s dokumentär "He m t ill varje pris" 
som visades i mitte n av januari. Man blir mörkrädd säger Ande rs Olsson, ordförande för PRO 
Staffanstorp, och tillägge r att i Skåne ligger man på e n definitiv bottenp lat s. Socialnämnde ns 
uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska sträva efter att ha Sveriges bästa livskva lit et för 
seniore r. Dessa vackra ord finns att läsa på kommunens he msida. Efter programmet i SVT känns 
uttalandet pinsamt, fortsätte r Anders Olsson. 

Kommunfullmäktige fattad e beslut om mål 2015-201 8 för Staffanstorps kommun och i dessa mål 
framgå r d et att va lfrihet e n för me dborgare n av boe nde och omsorg ska öka och att det även b ör 
vara möjligt att kunna vä lja ett kommunalt alte rnativ. 

Vi ser tydligt inom he mtjänst o rdinärt boe nde hur efterfråg an på kommunalt alternat iv har ökat 
kraftigt. Fram till 151 00 l har 34 % av vårdtagarna som är beviljade insat ser från hemtjänsten valt ett 
kommunalt a lte rnativ. Vi socialde mokrate r anser att det är viktigt att lyssna på me dborgaren och att 
Staffanst orps kommun s ka kunna e rbjuda de n e nskilde ett ko mmunalt alternat iv när det gälle r 
särs kilt boe nde. 

Många känne r e n st örre trygghet när kommunen själv driver ve rksamhete n. Vi t ycke r också att det 
är viktigt att det finns kommunala alternat iv i möjl igast mån i a lla delar av kommunen. När man har 
verksamheter i offentlig regi så har man en he lt annan möjl ighet till inflytande, påverkan, insyn både 
för me dborgare och också po litiker. Påverkan och inflytande kan exempelvis gälla medde larskydd, 
bemanning, utbildning och kontinuitet i personalstyrkan, arbetsvi llkoren, m.m. men inte minst 
kvalitet e n i verksa mhet e n. 

De n styrande majoritet e n värnar mer om d e privat a aktöre rnas rätt att etablera sig än att bevaka 
medborgarnas rätt att få välja ett kommunalt alte rnativ. 

Staffanstorp den 7 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

4u~~!/J 
Pierre s;sström (S) 

c3 & 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 4 1(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-07 

§40 Svar på motion från Laila Olsen (S) om familjecentral i 

Hjärup 
2014-KS-489 

Kommunstyrelsen beslutar 

att å terremittera ärendet till socialnämnden för att u treda loka lfrågan men 
också för a tt föra en dialog med Region Skåne 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har väckt en motion om en familj ecentral i Hjärup. 
Arbetsutskottet beslutade den 9 december 2014, § 221 att remittera 
motionen till socialnämnden för yttrande. 

Socia lnämndens beslut § 132, 2015 och yttrande datera t 2015-11-19 samt 
kommundirektörens t jänsteskrivelse daterad 2016-02-04 föreligger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M) och 
Gisela Nilsson (L), att kommunstyrelsen ska besluta att å terremittera 
ä rendet till socialnämnden för att utreda lokalfrågan men också för att föra 
en dialog med Region Skåne 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 27, 2016 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2016-02-04 
Motion 
Socia lnämndens beslut § 132,2015 och yttrande 201 5-11-19 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 42(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§41 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att avbryta kundval 

enligt LOV inom hemtjänsten och införa en ny modell för 

resurs- och kvalitetsuppföljning i statfanstorps kommun 
2014-KS-453 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning ti ll det som redovisats i 
kommundirektö rens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04. 

Ärendebeskrivning 

La ila Olsen (S) har lämnat in en mo tio n om att avbryta kundval enligt LOV 
inom hemtjänsten och infö ra en ny modell för resurs- och 
kva litetsuppfö ljning. Arbetsutskottet beslutade den 24 november 2014, § 
215 att remittera motionen ti ll socia lnämnden för yttrande. 

Socia lnämndens bes lut § 133, 2015 och yttrande daterat 2015-11-20 samt 
ko mmundirektö rens tj änstesk rivelse daterad 2016-02-04 föreligger i 
ä rendet. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt kommunstyre lsen ska bes luta föreslå 
kommunfullmä ktige besluta a tt avslå motionen med hänvisning ti ll det som 
redovisa ts i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfu llmäktige besluta a tt bifalla mo tionen. 

Beslutsgång 

Ordföra nden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t i enlighet med N ino Vidovics (M) yrkande 
en ligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande o mröstningsproposi tion. 
Den som bifa ll er N ino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 43(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Senesson (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) Toni Nilsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) M agnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (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 skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga l 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 28, 2016 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2016-02-04 
Motion 
Socia lnämndens beslut § 133, 2015 och yttrande 2015-11 -20 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Reservation 
Resurs och Kvalitetsuppföljning 

Vi, Socialdemokrater reserverar oss mot beslut att avslå motionen om att avbryta 
kundval enligt LOV inom hemtjänsten och att införa en ny modell för resurs- och 
k va litetsuppföljning . 

Vi anse r att Staffanstorps kommun ska avbryta kundval enligt LOV Lag (2008:962) om 
valfrihet ssystem vilke t är både kostsamt och upptar mycket pe rsonalresurser genom kontroll av 
verksamheten och där det dessutom a nvänds ett kostsamt IT-system. 

Vi anse r att Staffa nstorp ska t a fram ett annat resursfördelnings- och kvalitetsuppföljningssystem 
d är det är fokus på kvaliten istället för utfö rd tid. 

Staffanstorps kommun borde sneg la på Sveriges Kvalitets Kommun 2015 Kävlinge. 

Kännet ecknande för Kävlinge är att verksamheten utförs i kommunal regi d är kommunen har stora 
möjligheter att löpande påverka verksamheten. Kävlinge kommun vann priset Sveriges 
Kvalitetskommun med följande motivering : "En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån 
brukarens perspektiv, har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kävlinge 
har erhållit utmärke lse n Sve riges Kvalitetskommun 2015 i hård konkurrens. Kommune n utmärker sig 
genom att både chefer och me da rbetare är bärare av en sta rk resultatkult ur, där tydliga mål hjälper 
verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet t ill Kävlingeborna." 

Vi anser att Kävlingemodellen med en stark resultatkultur där brukaren är i fokus borde införas i vår 
ko mmun. 

Staffanstorp den 7 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 44(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§42 Svar på motion från Richard Olsson (SD) om dialog med 

Trafikverket om ombyggnad av trafikplats Särslöv på väg 

11 i statfanstorps kommun 
2015-KS-63 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med hänvisning ti ll det som redovisa ts i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Richard O lsson (SD) har väckt en motion gä llande dia log med Trafikverket 
om utbyggnad av trafikpla ts Särslöv på väg 11 i Staffanstorps kommun. 
Arbetsutskottet besluta den 23 mars 2015, § 38 att remittera motionen till 
tekniska nämnden fö r yttrande. 

Tekniska nämndens beslut § 84, 2015 inkluderande yttrande samt 
kommundirektö rens tjänsteskrivelse da terad 2015-02-04 föreligger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt ko mmunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning ti ll det som redovisats i 
kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2016-02-04 anse motionen 
besvarad. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar att det endast förel igger ett försl ag ti ll beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderl ag 

Arbetsutskottets beslut § 29, 2016 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 201 6-02-04 
Motion 
T ekniska nämndens bes lut § 84, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 45(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§43 Svar på motion från Maths Johansson (SPI) om 

toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen 

i statfanstorps kommun 
2015-KS-73 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att det på grund av investerings- och driftkostnaden inte ä r motiverat att 
bygga en offen tlig toa lett vid Gullåkravägen, samt 

a tt därmed avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

M aths Johansson (SPI) har väckt en mo tion om en toalettanläggning vid 
lastbilsparkeringen vid Gullå kravägen i Staffanstorp med motiveringen, 

"Vid Gullåkravägen, på höger sida när man svänger av i rondellen från 
1 08:an, finns en lastbilsparkering för vilande chaufförer. Härifrån går också 
en stig in till hundbruksklubbens anläggning. Detta har blivit en sanitär 
olägenhet, eftersom chaufförerna förutom att vila även uträttar sina behov 
här. För att erhålla trevliga omgivningar för alla de som vistas i området, är 
det viktigt att det sätts upp någon form av offentlig toalettanläggning här. 
Kanske kan man samarbeta med trafikverket om dett(l. ,, 

Arbetsutskottet beslutade den 24 augusti 20 15, § 100 att remittera 
motionen till tekniska nämnden för yttra nde. Tekniska nämnden har 
beslu tat att avge fö lj ande yttrande: 

Tillgå ngen till permanenta offentliga toa letter i Staffanstorp är i nu läget 
begränsad till några få platser som i flera fall inte ä r ti llgängliga helg- och 
kvä llstid. Kostnaden för att införa en permanen t offentlig toalett med en 
enklare utfo rmning är ca l 100 000 kr inklusive grundläggning och 
anslutning till vatten- och avloppsnätet. Städning och tillsyn av en offentlig 
toa lett bör minst göras l ggr per dag och driftkostnaden för detta ligger 
mellan 14 -1 6 000 kr per månad. 

Yrkanden 

O rdföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Werner 
Unger (S), kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att det på grund av investerings- och driftkostn aden inte är motivera t att 
bygga en offen tlig toa lett vid Gullåkravägen, samt att därmed avslå 
motionen. 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c 

Kommunstyrelsen 46(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 3 0, 2016 
Tjänsteskrivelse 2016-02-04 
Motion 
Tekniska nämndens beslut § 88, 2015 
Tekniska nämndens yttrande datera t 2015-11-16 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrka n de 



startanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 47(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§44 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om att ansluta 

Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop 

om 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 
2015-KS-206 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att uppdra å t kommundirektören a tt presentera förslag till å tgärder för att 
uppnå målsättningen inom pro jektet Klimatsamverkan Skånes upprop om 
100 % fossilbrä nslefritt Skåne 2020 samt att redovisa konsekvenserna 
under 2016. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ansluta Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 
100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 samt att därmed anse motionen 
bifa llen. 

Ärendebeskrivning 

To rbjö rn Lövendahl (S) har väckt en motion om att ansluta Staffanstorps 
kommun till Klimatsamverkan Skå nes upprop om 100 % fossi lbränslefritt 
Skåne 2020. Arbetsutskottet besluta de den 24 augusti 2015, § 102 a tt 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Kommundirek tö ren har i tjä nsteskrivelse daterad 2016-02-0 1 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämma nde av Pierre Sjöström (S) och 
David W ittlock (MP), yrkar att kommunstyrelsen dels ska besluta att 
uppdra å t kommundirektören att presentera förslag till åtgä rder för att 
uppnå målsättningen inom pro jektet Klimatsamverkan Skånes upprop om 
l 00 % fossi lbränslefr itt Skåne 2020 samt att redovisa konsekvenserna 
under 2016, dels besluta föres lå kommunfu llmäktige besluta a tt ansluta 
Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop om 100 % 
fossilbränslefritt Skåne 2020 samt a tt därmed anse motionen bifa llen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 31,201 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c 3 1{) 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-04 
Motion 

48(54) 

DATUM: 20 16-03-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 49(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§45 Svar på motion från Agneta Nilsson (S) m .fl. om rätt till 

heltid för deltidsanställda i Staffanstorps kommun 
2015-KS-271 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

a tt avslå mo tionen med hänvisning ti ll det som redovisa ts i 
ko mmundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04. 

Ärendebeskrivning 

Agneta Ni lsson (S) m.fl. har lämnat in en motion om rätt till heltid för 
deltidsanställda i Staffanstorps kommun. Arbetsutskottet bes lutade den 24 
augusti 2015, § 104 att remittera motionen till kommundirektören för 
yttrande. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelse daterad 2016-02-04 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

N ino Vidavie (M) yrka r a tt kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
ko mmunfullmäktige besluta att avs lå motionen med hänvisning till det som 
redovisa ts i kommund irektörens tjänsteskrivelse datera d 2016-02-04. 

Pierre Sjöströ m (S) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
ko mmunfullmäktige besluta att bifa lla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrka ndena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M ) yrkande 
enligt ovan. 

Omröstning begä rs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande o mröstningsproposition. 
Den som bifa ll er N ino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifa lle r Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunstyrelsen ha r med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enligh et med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffa nstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

C' 

Kommunstyrelsen 50( 54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

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) T o ni Nilsson (S) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Pia Jönsson (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 skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets bes lut § 23, 201 6 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-04 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



( ? 

Reservation Rätt till heltid för 
deltidsanställda 

Vi reserverar oss mot be slut att avslå motio ne n o m rätt till he ltid för våra 
de ltidsanställda . 

Många av de största briste rna på arbet s marknade n drabbar kvinnor och en attraktiv a rbet smarknad 
måst e vara jämstä lld . Inte minst gä lle r d etta ino m vård och omsorg. En se ktor som d omine ras av 
kvinno r. 

Heltidsfrå gan måste lösas, nu! Var t redje kvinna jobba r deltid i dag, d e a ll ra fle sta he lt ofrivi lligt. För 
män gäller var t ionde. Inom till exempe l handeln ä r de ltide rna ett enormt proble m och det är 
e normt ojämställt. Butike r med manlig personal e rbjude r oftast helt id , butike r me d kvinnl ig 
personal har oftast me st de ltid. Även yrke na inom kommune n där männen dominerar har sällan 
deltidsarbet e som grund me dan yrke som domineras av kvinnor har nästan a lltid de ltid som g rund . 

Kommunfullm äktige har redan sagt ja til l att e rbjuda anstä llda som har de ltid e n he ltidstjänst (se 
bilag a). Det är därför anmärkningsvärt att vi trots d etta har som många de ltider i vår kommun. När 
Staffanstorps kommun skulle ö ppna en ny korttidsavde lning på Pile gården inrättades e nbart 
d eltidstjänste r. Vi me nar att man får en bättre verksamhet när helt idstjä nste r e rbjud s. 

Syftet är bland annat att minska me r- och öve rtidsarbetet och att minska be hovet av timvikarie r. På 
köpet får verksamhet e n e n b ättre personalkontinuitet. Bruka re n får möta fä rre anställda. 

Staffanstorp den 7 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



Staff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 51( 54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-07 

§46 Svar på motion från Jonas Andersson (SD) om att inte 

teckna fler avtal med Migrationsverket 
2015-KS-479 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motion med hänvisning till det som redovisats i ä rendet. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Andersson (SD) har väckt en motion om att inte teckna fler avta l med 
Migrationsverket. Arbetsutskottet bes lu tade den 7 december 2015, § 174 
a tt remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 
Kommundirektören har yttra t sig enligt följande: 

Sverigedemokraterna har i motion föreslagit kommunfu llmäkt ige a tt 
besluta att inte förnya fler avta l med Migrationsverket för att ta emot s.k . 
ensamkomma nde asylsökande fl yktingbarn fram till dess att 
fl yk tingpolitiken skä rps i riktning mo t Sverigedemokraternas krav på 
riksnivå , samt att Staffanstorps kommun inte tecknar några avta l med 
Migrationsverket om flyktingmottagande. 

För både ensa mkommande flyktingbarn och övriga asylsökande finns idag 
en tvingande lagstiftning. Sedan 2014 3 § lag (1 994:1 37) har 
Migrationsverket en oavvislig rä tt, då oavsett om avta l om mottagandet 
finns eller inte, att anvisa ensamkommande barn till en kommun, som då 
har skyldighet a tt ordna boendet för dem som anvisats. Regelmässigt 
placera r Migrationsverkete barn i fö rsta hand i kommuner där de har 
anknytning. I andra hand placeras de i kommuner med avtal, ti ll avta lets 
nivå och i tredje hand i kommuner med eller utan avta l med utgångspunkt i 
s.k. fördelningsta L Att inte skriva avta l med Migrationsverket har så ledes 
ingen faktisk betydelse för det antal barn som ska mottas eftersom det styrs 
av lagstiftning och fördelningstaL Om kommunen inte tecknar avta l går 
kommunen däremot miste om ersättning frå n Migrationsverket och 
kommunen blir sjä lva betalningsansvariga. 

På samma sä tt finns från och med l ma rs 2016 en rättighet för 
Migra tionsverket att förd ela nyanländas boende till kommuner enligt 
fördelningstaL Ko mmunen kan inte avstå från ett mottagande av anvisning, 

Således ka n konsta teras a tt Staffanstorps kommun kan d rabbas negativ 
ekonomiskt genom att inte teckna avta l med M igra tionsverket men a tt 
effekten på mottagande uteblir både för kommunen och landet som helhet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

cS 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur 

Kommunstyrelsen 52(54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige beslu ta att avslå motion med hä nvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslu t och 
finner att kommunstyrelsen har bes lutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 34, 2016 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-09 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

53(54) 

DATUM: 2016-0 3-07 

§47 Yttrande i mål 6028-15 angående laglighetsprövning enligt 

kommunallagen 

Ordförandens signatur 

C3 

2015-KS-68 

Kommunstyre lsen beslutar 

att ti ll Kamma rrätten i Göteborg avge i ä rendet föreliggande yttrande 
daterad 201 6-02-26 . 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser yttrande i må l 6028-15 angående lagl ighetsprövning enligt 
kommunallagen med anledning av Kammarrättens i Gö teborg underrättelse 
daterad 201 6-02-18 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att t ill 
Kamma rrätten i Göteborg avge i ärendet föreliggande yttrande daterad 
2016-02-26. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderl ag 

Tjänsteskrivelse 2016-03-01 
Förslag till yttrande 2016-02-26 
Kammarrä ttens begäran o m yttrande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 54( 54) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-07 

§48 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl., 

Spårområdet 
2016-KS-96 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
104 att godkänna Detaljplan för del av Hjärup 4 :159 m fl, Spårområdet 
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta deta lj plan för del av 
Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet. 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fyra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Åkarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
sta tionen samt ändring av korsande förbindelser. 

Detaljplanen reglerar järnvägsområdet med de 4 spåren, plattformar m.m. 
från Vragerupsbron i norr ned ti ll Lommabron i söder. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta a tt föres lå kommunfullmäktige besluta att 
anta deta ljpla n fö r del av Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett fö rslag till beslu t och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2 016-03-06 
Miljö - och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 104 , 2015 
Deta ljplan fö r del av Hjärup 4:159 m.fl, Spå rområdet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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