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RådhJ.Iset, 2016-04-25 klockan 15.00 

'(mu~ 
Sekreterare Vesna0asitovski 

C~;tt:·~ \J 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 6-04-18 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdescia tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-04-18 
09.30-12.00, 13.00-13.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§§ 57-78 

2016-04-26 
2016-05-18 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(26) 

DATUM: 2016-04-1 8 

§57 Förändring av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

c s 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärende "Ansökan om ekonomiskt stöd till Staffanstorps Motorfestival 
från Staffanstorps Motorförening" läggs till på föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 

Det antecknas till protokollet att ärende 6 på föredragningslistan, 
"information gä llande interkommunal samverkan", är felrubricerad. 
Informationen avser uppföljning av införandet av pa rkeringsövervakning i 
Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-18 

§58 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbetet i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och 
planerat arbete till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av 
olika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04- 18 

§59 Information gällande uppföljning av kommunfullmäktiges 

mål 

Arbetsutskottet bes lutar 

a tt lägga info rma tio nen till hand linga rna . 

Ärendebesk riv n i ng 

Utvecklingschefen Bo Certsson informerar om uppföljningen av 
ko mm unfullmäktiges mål. 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrka n de 

C5 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(26) 

DATUM: 2016-04-18 

§60 Information om nyanlända i statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

a tt lägga informa tionen till ha ndlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Socia lchefen Anette Fä ldt, individ- och familjeomsorgschefen Anneli 
N ilsson och enhetschefen fö r ensamko mmande barn Mikaela T ro berg 
lämna r information gä ll ande nyanlända i Sta ffanstorps ko m mu n. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(26) 

DATUM: 2016-04- 18 

§61 Information gällande lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informeras om aktuella lokalfrågor i Staffanstorps 
kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§62 Aterrapportering gällande utredning avseende nybyggt 

badhus i statfanstorp 

2014-KS-536 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till ha nd lingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrel sens a rbetsutskott har i beslut § 218, 2014 gett 
kommundirektören och fas tighetsägaren i uppdrag att arbeta fram 
beslutsunderlag gä llande renovering av Bråhögsbadet i Staffanstorps 
kommun. Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 2016, § 7 a tt ge 
kommundirektören och fastighetsägaren i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett nybyggt badhus samt att återrapportering ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 18 april 2016. 

M ikael Forsberg, VD Staffanstorps Centrum AB, och ku ltur- och 
fritidschefen Mats Schöld redovisar genomfö rd utredning avseende nybyggt 
badhus i Staffanstorp. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 0(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-18 
staHanstorps 

kommun 

§63 Information, uppföljning av införandet av 

parkeringsövervakning i statfanstorps kommun 
2016-KS-118 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga info rmationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

stadsbyggnadschefen Po ntus Borgstrand redogör för ä rendet. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§64 Information om yttrande över samråd gällande ombyggnad 

av E22 Trafikplats Lund Södra och vattenverksamhet i Lund 

och statfanstorps kommuner 
2016-KS-118 

Arbetsutskottet beslutar 

a tt lägga informa tionen till hand linga rna. 

Ärendebeskrivning 

s tadsbyggnadschefen Pontus Borgstrand informerar om samrådet gä llande 
ombyggna d av E22 Trafikp la ts Lund Söd ra och vattenve rksa mhet i Lund 
och Staffansto rps kommuner. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r U t d r agsbestyrka n de 

c~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§65 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 

2016-01 -01 - 2016-03-31 
2016-KS-166 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Inga lill Hellberg och ekonomichefen Ceci lia Jansson 
lämnar muntligt info rmation gä llande ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen för perioden 2016-01-01- 2016-03-31. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s /f1} 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 13(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04- 18 

§66 Ekonomisk uppföljning för statfanstorps kommun för 

perioden 2016-01-01 - 2016-03-31 
2016-KS-167 

Arbetsutskottet bes l u tar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia J ansson lämnar muntligt information gä llande 
ekonomisk uppfö ljning för Staffanstorps kommun för per ioden 2016-0 1-01 
- 2016-03-31. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s fP 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§67 Begäran om planbesked gällande Lundsödra Höjebromölla 

1:1 
2016-KS-76 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kom munstyrelsen besluta 

att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att på börja 
detaljplaneläggning 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. Ansökan är justerad efter 
kommunstyrelsens behandling av ärendet den 7 mars 2016, § 25. 

Området är ca 16 ha och utgörs i dagsläget av åkerma rk och ligger invid 
E22 och väg 108. Avsikten är i första hand handelsändamål av va rierad 
karaktär men även möjlighet att planlägga för bostäder. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja 
detaljplaneläggning för fastigheten Hö je bromölla l: l. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-04-11 
Skrivelse, Begäran om planbesked Lundsödra Hö jebromölla 1:1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 4J 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

15(2 6) 

DATUM: 2016-04-1 8 

§68 Markbyte mellan Staffanstorps kommun och 

Kommunfastigheter AB 

Ordförandens signatur 

(S 

2016-KS-180 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna markbyte mellan Staffanstorps kommun och 
Kommunfastigheter AB i enlighet med Kommunsfastigheter AB:s begäran, 
date rad 2016-02-12. 

Ärendebeskrivning 

Sta ffanstorps Kommunfastigheter ha r framstä llt en begäran om markbyte 
till Staffansto rps kommun. Kommunfastigheter avse r a tt exploatera mark 
efter rivning av Annerosko lan. Det finns i det sammanhanget också 
möjlighet att exploa tera mark som idag ägs av Staffanstorps kommun. 
Samtidigt ha r kommunen i t idiga re önskemå l stä ll t en förfråga n kring att 
anskaffa mark som ägs av Kommunfastigheter i anslutning t ill 
Ba ldersskolan - Storgatans förlängning. 
Bytet sker utan vederlag me llan parterna. 

Yrkanden 

O rdföranden C hristian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen beslu ta a tt godkänna markbyte mellan 
Staffanstorps kommun och Kommunfastigheter AB i en lighet med 
Kommunsfastigheter AB:s begä ran , daterad 2016-02-12. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner a tt arbetsutskottet har besluta t i enlighet med de tta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Skrivelse, begä ran om markbyte d aterad 2016-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§69 Förslag till markpriser för verksamhetsmark i Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-169 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att fastställa att priset för verksamhetsmark inom Staffanstorps kommun 
ska vara mellan 500 kr/kvm tomtarea upp till 700 kr/kvm tomtarea . 

Ärendebeskrivning 

Exploa teringsavdeln ingen har dels genom utförd värdering av 
verksamhetsmark och dels med egen kännedom om markp riser inom de 
nä rliggande kommunerna konsta terat att prisbilden varierar mellan 
300krlkvm tomtarea och 1500 kr/kvm tomtarea. De lägre beloppen finns 
fö reträdesvis inom Svedala, Lomma och Staffanstorp. Inom Malmö, Burlöv 
och Lund hamnar priset mellan 650krlkvm och 1500 kr/kvm; det lägre 
beloppet i M almös södra delar, med bestämmelsen ej livsmedel, byggrätt 
40% och det övre beloppet med bestämmelsen handel/livsmedel, 
bensinstation mm, byggrätt 50%. 
Staffanstorps kommun har de senaste å ren blivit en attraktiv ort för 
etablering av mindre verksamheter då vårt geografiska läge anses positivt; 
nä ra till större vägnät som europavägar, hamnar och flygpla tse r. 
Staffanstorps kommun har i dagsläget ett verksamhetsområ de med delvis 
skyltläge mot länsväg l 08 vi lket gö r området attraktivt. Ett markpris 
mellan 500 kr/kvm och 700krlkvm är en nivå som kan anses vara rimlig. 

Yrkanden 

Ordföranden Christi an Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå ko mmunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige beslu ta att 
faststä lla att prise t fö r verksamhetsmark inom Staffanstorps kommun ska 
vara mellan 500 kr/kvm tomtarea upp till 700 kr/kvm tomtarea. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§70 Förslag till Integrationsplan och Bostadsstrategi för 

nyanlända för statfanstorps kommun 
2015-KS-551 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige 
besluta 

a tt anta i ä rendet föreliggande Integra tio nsp lan sa mt Bosradsstrategi för 
nya nlända fö r Staffansto rps kommun, sa mt 

att delegera ti ll ko mmunstyrelsen att fo rtsä ttn ingsvis göra revideringa r i 
dokumenten. 

Ärendebeskrivning 

Sta ffa nstorps k ommun har under några å r tagit emo t ensa mkommande 
ba rn. Under 201 6 ko mmer en ny må lgrupp att anvisas k o mmunen. Den l 
ma rs 2016 trädde ny lagstiftning i k ra ft - lag (2016:38) o m mo ttagande av 
vissa nya nlända invandra re fö r bosättning. Lagen innebä r a tt Sta ffansto rps 
ko mmun kommer att anvisas nyan lända som bevilja ts uppehå llstillstånd . 

Arbetsutsko ttet beslutade den 7 december 20 15 , § 159 a tt ge 
kommundi rektö ren i uppdrag a tt upprä tta en p la n fö r integrering sa mt en 
bosta dsstra tegi fö r nya n lända. 

Integra tio nsplanen beskriver hur ko mmunen kommer a tt a rbeta med 
integra tio nsfrågo r utifrån lagstiftn ing, reglemen ten, ri ktl in jer och 
nämndernas verksamhetsm åL M ålgru pp för integra tio nsp lanen är 
nyanlända, de t vill säga nyanlända invandrare som bevilj a ts 
uppehållsti llstånd - kan vara vuxen, eller barn med medfö ljande fö rälde r 
eller a nnan lega l vå rdna dsh ava re. T ill Integrationsp lanen hö r också en 
bostadsstrategi fö r nya n lända. 

Yrkanden 

Ordföranden Ch ristian Sonessen (M) yrka r a tt arbetsutskottet ska beslu ta 
fö reslå kommunstyrelsen beslu ta föreslå komm unfu llmä ktige besluta att 
anta i ä rendet fö religgande Integra tionsp lan samt Bos tadsst rategi fö r 
nya nlända fö r Sta ffansto rps kommun, sa mt a tt delegera till 
ko mmunstyrelsen a tt fo rtsä ttningsvis göra revideringar i dokumenten. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutsko ttet har besluta t i enlighet med detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



stal fanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

CS' 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

Särskilda uttalanden 

Pierre Sjöström (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-04-12 
Förslag till Bostadsstrategi för Staffanstorps kommun daterad 2016-04-12 
Förslag till Integrationsplan för Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;fJ 



Protokoll santeckning 

yrkande under ordet strategi 

1. stoppa försäljning av Statfanstorpshus AB återstående 28 lägenheter så att dessa kan 
bl.a användas till nyanlända. 

2. Under punkten 3 bör man komplettera med: statfanstorps kommun ska i varje område 
köpa ett antallägenheter som motsvarar 5% av exploateringen (dvs l lägenhet av 20) 
för att upplåta till nyanlända eller sociala ändamål. 

3. Under punkten 4 bör man komplettera med: statfanstorps kommun ska även överväga 
att köpa in fastigheter som är till salu om fastigheten lämpar sig väl som bostad till 
nyanlända. 

4. Utöver detta borde statfanstorps kommun bjuda in alla privata hyresvärdar för att 
undersöka deras möjlighet att hjälpa kommunen i den uppkomna situationen. 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-1 8 

§71 Yttrande över Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för 

Lunds kommun 
2016-KS-92 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Lunds kommun avge i ä rendet fö religgande yttrande över 
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun. 

Ärendebeskrivning 

Lunds ko mmun har till Staffanstorps kommun översänt Utbyggnads- och 
boendestrategi 2025 för Lunds kommun för yttrande. 

Stra tegin är en prioritering av Lunds kommuns översiktsplan fra m till 2025 
och här anges även kommunens bosta dspolitiska mål samt hur kommunen 
arbetar med markan visninga r och exploateringsavtal. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen beslu ta att till Lunds kommun avge i ärendet 
föreliggande yttrande över Utbyggnads- och boendestrategi 2025 fö r Lunds 
kommun. 

Beslutsgång 

Ordföra nden konsta terar a tt det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutsk ottet har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 201 6-04-11 
Förslag till yttrande 
Remiss, Utbyggnads- och boendestrategi 2025 fö r Lunds kommun 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§72 Yttrande över remissen Nationellt förbud mot mikrokorn av 

plast i kosmetika 
2016-KS-54 

Arbetsutskottet beslutar 

a tt avstå från a tt lämna yttrande öve r remiss avseende 
kemika lieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag o m nationellt 
fö rbud mot mikroko rn av p las t i kosmetika . 

Ärendebeskrivn ing 

Kemika lieinspektionen ha r til l Sta ffansto rps kommun översänt remiss 
avseende redovisning av regeringsuppdrag o m na tionellt fö rbud mo t 
mikrokorn av p last i kosmetika fö r yttrande. Förbudet syfta r till ta bort 
p lastens negativa miljöp åverkan d å den inte br yts ner i ren ingsverk utan 
tillfö rs i första hand havsmi lj ön. Staffanstorps kommun har ingen synpunkt 
på det redovisade sa mt ko nsta rerar att å tgä rderna inte kan påverkas av 
kommunens agerande eller ti ll syn och avstår därför att avge yttrande. 

Yrkanden 

Ordföra nden Christian Sonesson (M ) yrka r a tt arbetsutskottet ska besluta 
att avstå från att lämna yttrande över remiss avseende 
kem ika lieinspektio nens redovisning av regeringsuppdrag o m na tio nell t 
fö rbud mo t mik roko rn av plast i kosmet ika. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r a tt det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner a tt a rbetsutskottet ha r beslu ta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-04 -0 6 
Remiss, N a tio nellt fö rbud mo t m ikro ko rn av plast i kosmetika 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

!/) 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21 (26) 

DATUM: 2016-04-18 

§73 Yttrande över remiss gällande ändring av föreskrifter och 

allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) 

Ordförandens signatur 

C) 

2016-KS-89 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att lämna yttrande över remissen gällande ändringar av 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). 

Ärendebeskrivning 

Havs- och vattenmyndigheten har för yttrande översänt "Förslag till 
ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
badvatten (HVMFS 2012:14). Då föreskriften avser de så kallade EU-baden 
(bad i hav och sjö) och Staffanstorps kommun inte har något sådant finner 
inte Staffanstorps kommun anledning att lämna yttra nde. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta 
att avstå från att lämna yttrande över remissen gä llande ändringa r av 
föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-04-05 
Remiss, Ändring av fö reskrifter och allmänna råd om badvatten (HV.tvlFS 
2012:14) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-18 

§74 Yttrande över remiss från Trafikverket gällande åtgärder 

för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 

vägarnas trafiksäkerhetsstandard - TRV 2016/19427 
2016-KS-104 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från a tt avge yttrande ö ver remiss från T rafikverket gä llande 
åtgä rder för sys tema tisk anpassning av hastighetsgränserna ti ll väga rnas 
tra fiksäkerhetsstanda rd-TRY 201 6/1 9427. 

Ärendebeskrivning 

T ra fikverket ha r för yttrande ö versänt remiss a ngående systema tisk 
a n passning a v hastighetsgränser ti ll väga rna s trafik säkerhetssta n da r. 
Ärendet avser det regiona la och na tionella vägnä tet och Tra fikverkets 
bedö mninga r utgå r från ko mmande sta ndarder efter fö ränd ringar. 
Sta ffansto rps ko mmun finner ingen anledning ti ll avvikande uppfa ttning i 
ä rendet och avstå r dä rfö r från att avge yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden C hristian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutsk ottet ska besluta 
att avstå från att avge yttrande över remiss från T rafikve rket gä llande 
åtgä rder fö r sys tema tisk anpassning av hastighetsgränserna till väga rnas 
tra fi ksä kerhetss tanda rd-TRY 201 6/1 9427. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta tera r att det endas t fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt a rbetsutsko ttet har bes lutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-04-05 
Rem iss, Åtgä rder fö r system a tisk anpassning av hastighetsgränserna till 
väga rnas trafiksäkerhetsstandard- T RY 201 6/1 9427 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 4J 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-18 

§75 Yttrande över remiss gällande förslag till nationella 

begränsningar av viss användning av kemiska 

växtskyddsmedel 
2016-KS-108 

Arbetsutskottet beslutar 

att avs tå från att lämna yttrande avseende remiss gä ll ande förslag till 
na tio nella begränsningar av viss användning av kemiska växtskyddsmedel. 

Ärendebeskrivning 

Remissen avser en ny lagstiftning som har till syfte a tt begränsa 
användandet av växtskyddsmedel och ta r sin utgångspunkt i direktiv 
2009/128/EG vilken syftar ti ll a tt minska de risker och konsekvenser som 
användingen av bekämpningsmedel innebär för människo rs hä lsa. 

s krivningen i den nya lagstiftn ingen ge r en anvisn ing kring hantering av 
sammanlagringseffekter då flera växtskyddsmedel med samma ämne 
används på sa mma yta, samt vid odling av spannmål. 

Sta ffanstorps ko mmun har inga synpunkter på föreslagen ändring och 
avstå r dä rfö r från a tt lämna yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Chri stian Sonessen (M) yrkar a tt arbetsutsko ttet ska beslu ta 
att avstå från att lämna yttrande avseende remiss gä llande fö rslag ti ll 
nationella begränsninga r av viss användning av kemiska växtskyddsm edel. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religge r ett fö rslag ti ll beslut och 
finn er a tt a rbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderl ag 

T jänsteskrivelse 2016-04-05 
Remiss, Förslag til l na tio nella begränsningar av viss användning av kemiska 
växtskyddsmedel 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-18 

§76 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att införa 

jämställdhetsintegrering i statfanstorps kommun 
2015-KS-297 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att avslå mo tionen hänsyn till de beräknade ökade kostnaderna som 
redovisa ts i kommund irektörens tj ä nsteskrivelse daterad 201 6-04-11. 

Ärendebeskrivning 

La ila O lsen (S ) har lämnat in en motion om att jämställdhetsintegrering ska 
infö ras i Sta ffansto rps kommun . Kommunstyrelsens a rbetsutsko tt beslutade 
den 2 4 a ugusti 2016, § 105 a tt remittera motionen till kommundirektö ren 
fö r yttra nde. 

Kommundirektö ren har i tj änsteskr ive lse da terad 2 016-04-11 yttrat sig över 
mo tionen. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutsko ttet ska besluta 
fö res lå kommunstyrelsen beslu ta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avs lå motionen hänsyn till de beräknade öka de kostnaderna som redovisa ts 
i kommundirek törens tjän steskrivelse daterad 201 6-04-1 1. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt a rbetsutskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta bifa lla 
motionen samt ge kommundirektören i uppd rag a tt uta rbeta en långsiktig t 
p lan på hur en jämstä lldhetsintegre ring kan införas i Staffanstorps 
ko mmun. 

Beslutsgång 

O rdföranden stä ller yrkandena mo t varandra och finner att a rbetsutsko ttet 
ha r besluta t i enlighet med eget yrkande enlig t ovan. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån fö r ege t yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens t jänsteskrivelse 2016-04-11 
M o tion 
Arbetsutsko ttets bes lut § 105, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 5(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-18 

§77 Information gällande skrivelse från Landshövdingen i Skåne 

gällande bidrag till prins Oscars dopgåva 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Landshövdingen i Skåne Margareta Pålsson har till Staffanstorps kommun 
översänt skr ivelse gä llande bidrag till prins Oscars dopgåva. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Landshövdingen i Skåne daterad 2016-04-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(26) 

DATUM: 2016-04-18 

§78 Ansökan om ekonomiskt stöd till statfanstorps 

Motorfestival från Staffanstorps Motorförening 

Ordförandens signatur 

C3 

Arbetsutskottet beslutar 

att bevil ja Staffanstorps M o torfö rening ekonomiskt stöd med 20 000 kr i 
syfte att stödja evenemange t Staffanstorps Motorfestiva L Bidraget 
finansieras inom kommunstyrelsens budget. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Motorförening har ti ll Staffanstorps kommun inkommit med 
en ansökan om ekonomiskt stöd ti ll Staffanstorps Motorfestiva l som 
kommer att äga rum fredagen den 3 jun i 2016. 

Yrkanden 

Ordföra nden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutsk ottet ska besluta 
a tt bevilja Staffanstorps Motorfö ren ing ekonomiskt stöd med 20 000 k r i 
syfte att stödja evenemanget Staffanstorps MotorfestivaL Bidraget 
fi nansieras inom kommunstyrelsens budget. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett förs lag t ill beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Staffanstorps M otorfören ing 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

1/J 


