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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§48 Arsredovisning för år 201s för statfanstorps kommun 
2016-KS-98 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att ge kommunstyrelsens ordfö rande i uppdrag att göra redak tionella 
änd r ingar i å rsredovisningen för å r 2015 för Staffa nstorps kommun , 

att ti ll kommunrevisio nen för dess granskning överlämna i ä rendet 
utarbetat fö rslag t ill årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 
2015 för Staffanstorps kommun sa mt, 

att till kommunfullmäktige öve rlämna i ärendet föreliggande 
årsredovisn ing/ sammanstäl ld å rsredovisning för å r 2015 för Staffansto rps 
kommun samt, 

dels föres lå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna överlämna d å rsredovisning/sammanstä lld å rsredovisn ing fö r 
å r 2015 för Staffanstorps ko mmun. 

Ärendebeskrivning 

Sedan ko mmunstyrelsen har erhå llit övr iga nämnders redovisning av 
medelsförva ltningen under föregående budgetår ska ko mmunstyrelsen 
upprä t ta en å rsredovisning. 

Årsredovisningen ska av kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna och 
kommunfu llmäktige senast den 15 april året efter det som redovisningen 
avser. Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfu llmäktige, som 
före beslu t om godkännande av å rsredovisningen bör ha fatta t bes lut om 
ansvarsfrihet ska bev iljas el ler inte. 

Yrkanden 

O rdfö randen C hristia n Sonesson (M) yrka r a tt kommunstyrelsen dels ska 
beslu ta att ge kommunstyre lsens ordförande i uppdrag att göra 
redaktionella änd ringa r i å rsredovisningen fö r å r 2015 för Staffansto rps 
kommun, att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i 
ärendet utarbeta t förslag ti ll å rs redovisn ing/sammanställd å rsredovisning 
för å r 2015 för Staffanstorps ko mmun samt, att till kommunfullmäktige 
överlämna i ärendet föreliggande å rsredovisn ing/ sammanstä lld 
å rsredovisning för år 2015 fö r Staffanstorps kommun samt, dels föreslå 
ko mmun fu llmäktige besluta att godkänna överlämnad 
å rsredovisning/sammanstä lld å rsredovisning för å r 2015 för Staffanstorps 
kommun . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta tera r att det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner att kommunstyrelsen ha r bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tj änsteskrivelse 201 6-03-14 
Årsredovisning inklusive därtill hö rande bilagor avseende Staffanstrops 
kommun fö r å r 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§49 Bokslut för år 2015 för kommunstyrelsen och 

resultatenheten kost 
2016-KS-116 

Kommunstyrelsen beslutar 

a tt godkänna upprättad å rsredovisning för kommunsstyrelsen och 
resultatenheten kost avseende å r 2015. 

Ärendebeskrivning 

Fö religger å rsredovisning för kommunstyrelsen samt resultatenheten kost 
avseende 2015. 

Yrkanden 

O rdföranden C hristia n Sonesson (M) yrkar a tt kommuns tyrelsen ska 
besluta a tt godkänna upprä ttad å rsredovisn ing för kommu nsstyrelsen och 
resu ltatenheten kost avseende å r 2015. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslu tat i enlighe t med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsu tskottets beslu t § 42, 2016 
Bokslut 2015, Kommunstyrelsen 
Bo kslut 2015, Resu ltatenhet kost 

Ordförandens signatur J.1irandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-04-04 

§50 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2015 för av 

statfanstorp kommuns förvaltade stiftelser 
2015-KS-527 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga verksamhets- och revisionsberättel serna för å r 2015 för av 
Staffanstorp kommuns förva ltade stiftelser ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ve rksamhets- och revisionsberättelse r för år 2015 för av 
Staffanstorp kommuns förva ltade stiftelser. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt lägga verksamhets- och 
revisionsberättelserna för å r 2015 fö r av Staffanstorp kommuns förva ltade 
stiftelser till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 43, 20 16 
Verksamhetsberättelse 2015 för stiftelserna E och J N ilssons donation, Egil 
O lsson s donation och skolområdets samfond 
Ekon omisk sammanställning 
Revisions berättelse 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§51 Förslag till arbetsordning för ungdomsparlamentet i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-412 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av nu gä llande a rbetso rd ning för 
ungdomsparlamentet i Staffansto rps kommun, godkänna i ä rendet 
förliggande fö rslag till arbetsordning fö r ungdomsparlamentet i 
Staffansto rps kommun, att gä lla fr ån och med l september 20 16, samt 

att fin ansiella anslag till ungdomsparlamentet ska ske med 35 000 kronor 
per skoltermin. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till ny a rbetsordning fö r ungdomsparlamentet. 
Ungdomsparl amentet ä r en viktig del i Staffanstorps kommuns 
demokra tiarbete och ett behov fö religger att revidera och fö rändra 
nuvarande arbete. 

Yrkanden 

Yvonne Nilsson (C) yrkar, med instämmande av N ino Vidovic (M ) och 
Pierre Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att, då med upphävande av nu gä llande 
arbetsordning för ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun, godkänna 
i ä rendet fö rliggande fö rslag till arbetsordning för ungdomsparlamentet i 
Staffanstorps kommun, a tt gä lla från och med 1 september 2016, samt a tt 
finansiella anslag till ungdomspa rl amentet ska ske med 35 000 kronor per 
skoltermin. 

Beslutsgång 

Ordföranden kon statera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunstyrelsen har beslu ta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ar betsutskottets beslu t§ 45, 201 6 
Förslag till a rbetsordning för ungdomsparlamentet 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§52 Samverkansöverenskommelse - Lokalpolisområde Kävlinge 

och statfanstorps kommuner 2016-2018 
2016-KS-117 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna "Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Kä vlinge 
och Staffanstorps kommun 20 16-2018", 

att ge kommunens analysstrateg, tillsammans med kommunpolisen, i 
uppdrag att planera och genomföra "Samverkansöverenskommelsen", samt 

att fortlöpande åte rkoppla till kommunstyrelsen om hur 
samverkansöverenskommelsen utvecklas. 

Ärendebeskrivning 

M ålsättningen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
som sker i samverkan mellan Staffanstorps kommun och lokalpolisområde 
Kävlinge är att öka den upplevda tryggheten hos medborgarna och minska 
utsattheten för brott. 

Denna överenskommelse är lokalpolisområdets och Staffanstorps kommuns 
gemensamma dokument under mandatperioden. Överenskommelsen syftar 
till att övergripande beskriva parternas samverkan för att så långt som 
möjligt kunna ti llgodose medborgarnas och samhällets behov. De enskilda 
och konkreta aktiviteterna planeras, utvecklas och genomförs i samverkan, 
dessa insatser utgå r från gemensamt framtagen lokallägesbild. 

Samverkansöverenskommelsen är utformad så att anpassningar och 
förändringar, i omvä rlden eller internt, görs fortlöpande fö r att säkerställa 
att Staffanstorps kommun är och ska va ra en säker och trygg kommun att 
leva, bo och verka i. 

Samverkansöverenskommelsen bygger på ett medborga rperspektiv och ska 
kännetecknas av en fungerande dialog med medborgarna, god sakkunskap, 
flexibilitet och professionalism. 

Till överenskommelsen hör också aktivitetsp lan (bi laga l) . medborgarlöfte 
(bilaga 2) samt sk iss "former för samverkan" (bilaga 3) . 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r a tt ko mmunstyrelsen ska besluta att godkänna 
"Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Kävlinge och 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

Staffanstorps kommun 2016-2018", att ge kommunens analysstrateg, 
tillsammans med kommunpolisen, i uppdrag att planera och genomföra 
"Samverkansöverenskommelsen" , samt a tt fortlöpande å terkoppla till 
kommunstyrelsen om hur samverkansöverenskommelsen utvecklas. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu tat i en lig het med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2016 
Sa mverkansöverenskommelse 
Bi lagor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§53 Förslag till riktlinjer för markanvisning och 

exploateringsavtal i statfanstorps kommun 
2016-KS-99 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

a tt godkänna utarbetat fö rs lag till riktlinjer för markanvisn ing och 
exploateringsavta l i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal anger grundläggande 
principer för vad det innebär för exploatörer att teckna avtal fö r 
markanvisning respektive att teckna exploateringsavtal med Staffanstorps 
kommun. Enligt lag om riktlinj er för kommuna la markanvisningar och 
enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige anta sådana r iktlinjer. 

Det antecknas ti ll kommunstyrelsens p rotokoll att i förslaget til l riktlinj er 
för markanvisning och exploa teringsavtal under punkten 1.6 "Delegatio n " 
sista meningen ska även inkludera föravta L 

Yrkanden 

O rdföranden C hristian Senesson {M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna uta rbetat förslag 
ti ll riktlinj er för m arkanvisning och exploate ringsav ta l i Staffanstorps 
kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskotte ts beslu t § 47, 2016 
Fö rslag till riktlinjer fö r ma rkanvisning och exploateringsavtal 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§54 Yttrande över remiss avseende strategi för ett hållbart 

transportsystem i Skåne 2050 
2016-KS-53 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Region Skåne avge synpunkter enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Region Skåne har översänt förslag ti ll Seraregi för ett hå llbart 
transportsystem i Skåne 2050 på remiss. Underlaget ska ses som ett 
diskussionsunderlag kring framtidens transportsystem och ligger nu utan 
politiskt ställningstagande. 
M ed Strategi för ett hå llbart transportsystem i Skåne 2050 vill Regio n 
Skåne tydliggöra vägval, m ål och prioriteringar fö r hur 
in frast ruktursatsninga r ska kunna användas som ett medel fö r a tt nå 
regiona la utvecklingsmå L Strategi för ett hållbart tra nsportsystem i Skåne 
2050 tar sin utgångspunkt i stra tegido kumenten Det öppna Skå ne 2030 och 
Det flerkä rniga Skåne och ska ange huvud riktn ingen fö r transportsystemet i 
Skåne. 

Regio n Skåne vill sä rskilt ha synpunkter på följande frågor: 

l. Är de tio principerna för prioritering relevanta? Lyfts rätt områden fram? 
Är de för m ånga eller för få? 
Staffanstorps kommun se r i det långsiktiga perspektiv som strategin innebär 
regio nens prioriteringa r som högst relevanta . Det finns uttryck för att en 
utveck ling ska ske fö r a lla tra fikslag, vilket gö r att medborgaren ha r ett val 
i sitt resande. Prioriteringen utgå r från ett effek tivt nyttja nde av transpor ter 
men också utifrån dagens rö relsemö nster. Viktigt är att stra tegin, då den 
sträcker sig öve r så lå ng tid , löpande revideras med hänsyn t ill föränd ringar 
i a rbetsmarknad och boende så a tt den främjar en fl exibilitet i utvecklingen. 

2. Hur kan Strategi för ett hå llbart transportsys tem i Skåne 2050 bidra som 
ett underlag fö r den fo rtsatta d ia logen och samsyn fö r Skånes framtida 
utveckling av transportsystemet? 
Strategin utgör ett bra underlag för fortsatt dia log. Den kan användas både 
i regiona la överläggninga r och också som ett dialogunderlag i 
mellankommunala frågor. 

3. Utifrå n färdmede lsfördelningen 2050 och principerna h ar ett antal 
å tgä rder i de sta rka stråken identifiera ts. Är det rätt stråk ? Vi lken 
prio ri tering av objekten/ å tgä rdsområdena ser n i? Hur kan Skåne bli 

Ordförandens signa tur Justerandes signa tu r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

tydligare kring våra gemensamma behov och prioriteringar långsiktigt? 
För att främja Skånes utveckling måste vikten ligga vid de stråk som 
förstärker arbetspendling. Fjärrtrafiken är viktig men får aldrig tränga 
undan regional trafik som medger att människor kan röra sig effektivt 
mellan bostadsorter, arbete och studier. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
bes luta att till Region Skåne avge synpunkter enl igt ovan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 48, 20 16 
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-04 

§55 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl., 

Attevägen 
2016-KS-115 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

a tt anta deta ljplan för de l av Hjä rup 18 :2 m.fl., Åttevägen. 

Ärendebeskrivning 

Miljö - och samhä llsbyggnadsnämnden beslutade den 2 ma rs 201 6, § 6 a tt 
godkänna deta ljp lan fö r del av Hjä rup 18:2 m fl , Åttevägen med ti llhörande 
utstä llningsutlå tande enlig t 5 kap plan- och bygglagen, samt a tt föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt anta 
detaljplan för del av Hjä ru p 18 :2 m fl, Åttevägen. 

Syftet med planläggningen är att mö jliggöra för ny bostadsbebyggelse på 
gräsp lanen och parkeringen vid Åttevägen i centra la delen av Hjä rup . 
Området är en del av H järup 18:2 m fl och omfatta r ca 36 000 kvm. 
Ko mmunen äger stö rre delen av marken. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Bjö rn M agnusson (L), a tt 
ko mmunstyrelsen ska beslu ta fö reslå ko mmunfullmäktige bes luta a tt anta 
deta ljplan fö r del av Hjä rup 18:2 m.fl., Åttevägen. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstate ra r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslu t och 
finner att kommunstyrelsen ha r besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutsko ttets bes lut § 49 , 2016 
Miljö - och samhä llsbyggnadsnämndens beslut § 6 , 201 6 
Deta lj plan för del av Hjä rup 18:2 m.fl. , Åttevägen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r s f(J 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 15(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-04 

§56 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 

Banvallsvägen 
2016-KS-114 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Hjä rup 4:2 m.fl, Banva llsvägen. 

Ärendebeskrivning 

Milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
101 att godkänna detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl , Banva llsvägen med 
ti llhörande g ranskningsutlå tande i enlighet med 5 ka p. plan- och bygglagen, 
samt att föreslå kommunfu llmäktige beslu ta att a nta deta lj p lan för del av 
Hjä rup 4:2 m.fl , Banva llsvägen. 

I syfte att öka kapaciteten på jä rnvägsnä tet planera r Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp- Arlöv, från två till 
fy ra spår. I samband med utbyggnaden ko mmer sta tionerna i Hjärup , 
Akarp och Arlöv att förnyas. För Hj ä rup innebä r järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, o mbyggnad av 
sta tionen samt ändring av korsande förbinde lser. 
Detaljplanen reg lerar området från Stationsbron söderut längs med 
Banvallsvägen och dess närområde, ner till Lommavägen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöströ m (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan fö r del av Hjä rup 4:2 m.fl, 
Banvallsvägen. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta tera r att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslu t § 50, 201 6 
Miljö- och samhällsbyggna dsnämndens beslut § l 01, 2015 
Detaljplan fö r del av Hjä rup 4 :2 m.fl. , Banvallsvägen 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-04 

§57 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 

stationsbron 
2016-KS-113 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Hj ärup 4:2 m.fl., Stationsbron. 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
102 att godkänna detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 m. fl, Stationsbron. 

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, 
Åka rp och Arlöv att förn yas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
stationen samt ändring av korsande förb indelser. 
Detaljplanen reg lerar området kring Stationsbron med tillhö rande 
anslutninga r. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 
Stationsbron. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 51, 2016 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 102, 2015 
Deta ljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., Stationsbron 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 17(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-04 

§58 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 

Vragerupsvägen 
2016-KS-112 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., Vragerupsvägen. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
103 att godkänna detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., Vrage rupsvägen 
med tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap . plan- och 
bygglagen, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detal jplan 
för del av Hjärup 4:2 m.fl., Vragerupsvägen 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar T rafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp- Arlöv, från två till 
fyra sp år. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup , 
Åka rp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av jä rnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
stationen samt ändring av korsande fö rbindelser. 
Deta ljplanen reglerar området norr om Stationsbron, från Banvallsvägen, 
del av Väståkravägen, samt upp till Vragerupsvägen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anta 
deta lj p lan för del av Hjärup 4:2 m.fl. , Vragerupsvägen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt ko mmunstyrelsen har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 52, 2016 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 103, 20 15 
Detaljpla n för del av Hjärup 4:2 m.fl., Vragerupsvägen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

CJ f(J 



stafranstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(26) 

DATUM : 2016-04-04 

§59 Svar på medborgarförslag gällande tennisplaner i Hjärup 
2015-KS-426 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommundirektören. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 22 september 2015 inkommit ett 
medborga rförslag angående utbyggnad av tennisplaner i Hjä rup. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 129 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

I Hjärup byggs och har byggts för många olika sporter och 
fritidsaktiviteter. En stor park anläggs och en helt ny sporthall med pla ts för 
många o lika sporter utgör tillsammans med Uppåkra vallen ett stråk för 
rörelse. I dagsläget finns inte pro jektera t för några tennisplaner inom 
utbyggnadsområdena och behovet bedöms inte stå i pa ritet med kostnaden 
för utbyggnad. 

Yrkanden 

Björn M agnusson (L) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M) 
och Pierre Sjöström (S), a tt kommunstyrelsen ska bes luta a tt återremittera 
ärendet till kommundirektören. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 53, 2016 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 129, 2015 

Justerandes signatur 

m Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 19(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§60 Svar på medborgarförslag gällande totalförbud för all 

försäljning av fyrverkeripjäser i statfanstorps kommun 
2015-KS-409 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till det som redovisats i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

T ill Staffanstorps kommun har den 18 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gä llande förbud av all försäljning av fyrverkeripjäser i 
Staffanstorps kommun. Förslagsstä llaren pekar främst på de o lägenheter en 
användning av fyrverkeripjäser ger för allmänheten. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 128 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommundirektören har yttrat sig över medborga rförslaget en ligt fö lj ande: 

Kommuner utfärdar tillstånd fö r försäljning av fyrverkerier. I Staffans torps 
kommun är det räddningstjänsten som ansvarar fö r tillståndsprövning. 
Kommuner kan enligt gä llande lagstiftning ställa krav på hur fö rsä ljning 
går till samt hur loka ler ska vara utformade och personalen utbildad. 
Utöver ti llståndsgivning för försä ljningen kan i fö rekommande fa ll också 
behövas tillstånd för ianspråktagande av allmän p latsmark. Detta då 
tillfä lliga försä ljningsplatser upprä ttas. Kommunen prövar inte generell 
lä mplighet i att fyrverkeri få r sä lj as och vilka klasser av fyrverke rier som ä r 
tillå tet. Det styrs av lagstiftn ing och regler utfärdade av riksdag och 
regering. Kommunens prövning avser lämpligh eten i lokaler m m enligt 
ovan. 

För de fl esta fyrverkerier gä ller att man måste vara 18 å r fö r a tt få hantera 
dem, vilket omfattar såvä l att sä lja, köpa, förvara och använda 
fyrverkerierna. 
Den som sä ljer fyrverkerier måste kontrollera att köparen får hantera 
fyrverkerierna, 
det vill säga ha r fyllt 18 år. Kommunen tillsa mmans med pol isen utövar 
tillsyn. 

Då kommunen har a tt pröva lämplighet och inte vad som är godkänt att 
sä lj a försslås medborgarförslaget avslås. 

Upplysningsvis hänvisas till ny lok al o rdningsstadga som reglera r var och 
när fy rverkerier får användas i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{j 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordföra ndens signatur 

C]· 

Kommunstyrelsen 20(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-04 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget 
med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

David Wittlock (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 54, 2016 
Medborgaförslag 

Justera n des signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 21(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-04 

§61 Svar på motion från Cecilia Cavallin {MP) om begränsning 

av användandet av pyrotekniskt material under jul- och 

nyårshelgen i statfanstorps kommun 
2015-KS-485 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslut 

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har väckt en motion angående begränsning av 
användandet av pyro tekn iska ma terial under jul- och nyårshelgen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 139 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommundirektören h ar yttrat sig över motionen enligt fö lj ande: 

Staffanstorps kommun har i ny " Lokala ordningsfö reskri fte r" beslutat att 

"Det är förbjudet att använda pyrotekniska va ro r: 
-närmare än 100m från n ärmsta del av för vårdhem- och 
äldreboendeändamål nyttjade Pilegården och Magnoliagården i 
Staffanstorp och Klöverlyckans äldreboende i Hjärup. 
-vid idrottsevenemang p å Brå h ögsbadet, Staffansvallen och Uppåkrava llen, 
liksom på begravningsplatser och kyrkogårdar. 

Härutöver ä r det fö rbjudet att utan po lismyndigh etens tillstånd använda 
pyrotekniska va ro r p å andra tider än nyå rsafton och nyå rsdagen. 

Förbuden i denna paragra f gäller såväl offentlig som annan plats." 

Det beslut som fattats i ärendet ä r vä l i linje med motionärens intentioner 
och motio nen fö reslås därför anses besva rad. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå ko mmunfullmäktige besluta a tt med hänvisning till det i 
ä rendet redovisade anse motionen besva rad. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar a tt det endast fö religge r ett förslag t ill beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslu ta t i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( j f(J 



Slaffanstorps 
komm11n 

Ordförandens signatur 

C) 

Kommunstyrelsen 22(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-04 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 55, 2016 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§62 Svar motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat 

kött i statfanstorps kostpolicy 
2015-KS-554 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då Staffanstorps kommun idag inte använder kött som är slaktat i 
enlighet med regler för ritualslakt, anse motionens fö rsta att-sats besvarad, 
samt 

att bifalla motionens andra a tt-sa ts innebärande att kommunstyrelsen ska 
uppdra till kostrådet att införa ställningstagandet i den kostpolicy för 
Staffanstorp som är under utarbetande. 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsson (SD) har väckt en motion angående ritualslakta t kött i 
Staffanstorps kostpo licy. 
Kommunfullmäktige besluta den 14 december 2015, § 156 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutade 
den 24 februari 2016 att remittera motionen till kommundirektören för 
yttrande. 
Kommundirektören har yttrat sig över motio nen enligt fö lj ande: 

Staffanstorps kommun använder idag inte kö tt som är slaktat i en lighet 
med regler för ritualslakt. Det regelverk som faststä ll s av Livsmedelsverket 
bedöms svå rligen kunna uppfyllas avseende spårba rhet och dokumenta tion. 
M ö jligheten att tillgodose specialkost innehå llande animaliska livsmedel 
med tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej tillhandahåller 
erbjuds genom vegeta risk måltid, vilket väl uppfyller kraven på en 
näringsriktig kost. 

Yrkanden 

Richard O lsson (SD) yrkar , med instämmande av N ino Vidavie (M), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäkt ige besluta a tt, d å 
Staffanstorps kommun idag inte använder kött som ä r slaktat i en lighet 
med regler för ritualslakt, anse motionens fö rsta att-sats besvarad, samt 
att bifalla motionens andra att-sa ts innebärande att kommunstyrelsen sk a 
uppdra till kostrådet att införa stä llningstaga ndet i den kostpolicy för 
Staffanstorp som är under utarbetande. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), a tt 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige bes luta att 
uppdra till kostrådet att pröva om ett ställningstagande mot ritua lslaktat 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 6-04-04 

kött behövs i den kostpolicy för Staffanstorp som är under utarbetande och 
därmed anse motionens andra att-sats besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med Richa rd Olssons (SD) m.fl. 
yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Richard Olssons (SD) m.fl. yrkande rösta r ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m .fl. yrka nde röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röste r och 5 nej
röster beslutat i en lighet med Richard O lssons (SD) m.fl. yrkande enligt 
ovan. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Vidovic (M) x 
Lai la Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (5) x 
Eric Tabich (M) M agnus Olsson (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Bertil Persson (M) x 
Ca rina Dilton (S) x 
Bjö rn Magnusson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Ni lsson (C ) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna och ledamoten fö r Milj öpartiet 
reserverar sig muntligt till förmå n för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 56, 2016 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§63 Redovisning av meddelanden 
20 16-KS-128 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga info rmationen till hand linga rna. 

Ärendebeskrivning 

25(26) 

DATUM: 2016-04-04 

a) Ansökan o m an tagning i a ll männa Hemvärnet. Dnr 2016-KS-46. 

b) Underteckn at köpekontrakt om försä ljning av fastigheten Staffanstorp 
Stans torp 5:351. Dnr 2015-KS-290 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.~ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 26(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-04 

§64 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-KS-129 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandens delegationsbeslut: 
a) Fullmakt att deltaga vid Sydvattens ägaru·äff den 1 apri l 2016. Dnr 
2016-KS-130 
b) Fullmakt att deltaga vid Kommuninvest föreningsstämma den 21 april 
2016. 
c) Fullmakt att deltaga vid Kommunassurans Syds å rsstämma den 10 maj 
2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

m 


