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Innehållsförteckning 

§65 Ekonomisk uppfö ljning fö r kommunstyrelsen för perioden 2016-01 -01 -

201 6-01 -03-31 ····· ····················· ···· ······· ······· ··· ···· ·········· ············ ··· ····· ··· ·· ····· 4 
§66 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 201 6-01-01 

- 2016-03-31 .. ....... .... ... ...... ... ..... .... .... .. .. ... .. ........ .... .... .. .. ......... .. ................ 5 
§67 Förslag ti ll avta l om ansva rsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvå rden i Skåne mellan Region Skåne och Staffanstorps kommun (H ä lso-
och sjukvårdsavtalet 2016) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... ...... ..... .. .. .. .... ............ .. 6 

§68 Förs lag till plan fö r integrering samt Bostadss trategi fö r nyanlända i 
Staffanstorps ko mmun ... .. ........ ... .. .............. ... .. ... ... .... .... ..... ..... .. .......... .... ... 9 

§69 Förslag till markpriser för verksamhetsmark ino m Staffanstorps kommun 12 
§70 Begäran om p lanbesked gä llande Lundsödra Hö jebromölla 1:1 .. .. ............ 13 
§ 71 Markbyte mellan Staffanstorps kommun och Kommunfastigheter AB .. .... 14 
§ 72 Yttrande över samråd gä llande ombyggnad av E22 Trafikp la ts Lund Södra 

och va ttenverksamhet i Lund och Staffanstorps kommun ...... .. .. .. .... .. ...... . 15 
§ 73 Yttrande över remiss gä llande utbyggnads- och boendestra tegi 2025 för 

Lunds kommun .. ... ... .... ...... ..... ... ..... ... ... .......... ... .. ....... ... .. ......... .. .. .... ... .... 17 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-02 

§65 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01-
2016-03-31 avseende kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Föreligger ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 
januari- mars 2016 med prognos och kommentarer. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna ekonomisk uppföljning fö r perioden 2016-01-01-
2016-03-3 1 avseende kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Rappo rt Ekonomisk uppföljning januari - mars 2016 
Tjänsteskrivesle 2016-04-22 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-05-02 

§66 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för tidsperioden 
201 6-01-01-2016-03-31 för Staffanstorps kommun, samt för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen upptar beredning om ekonomisk uppföljning för 
Staffanstorps kommun för tiden 2016-01-01-2016-03-31. Utarbetat 
förslag till ekonomisk uppföljning bilägges ärendet. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christian Sonessen (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning fö r 
tidsperioden 201 6-01 -01 - 201 6-03-3 1 för Staffanstorps kommun, samt för 
kännedom anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning för perioden 201 6-01 -01 - 2016-03-3 1 för 
Sta ffanstorps kommun 
Tjänsteskrivelse da terad 201 6-03-20 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

() 1J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

§67 Förslag till avtal om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne mellan Region 

Skåne och statfanstorps kommun (Hälso- och 

sjukvårdsavtalet 2016) 
2016-KS-206 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att Staffansto rps kommun tecknar Avtal om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne med Region Skåne, 
daterat 2016-01-1 9. 

Ärendebeskrivning 

Mellan kommunerna i Skåne och Region Skå ne har sedan Ädelreformen 
1992 funn its olika överenskommelser om ansvaret för hälso- och 
sjukvå rdsfrågorna . Det dagliga samarbetet har haft behov av olika 
lösningar för att fungera bättre . Erfarenheter från olika verksamheter visa r 
dock tyd ligt att det finns stora brister i samverkan , speciellt när det gä ller 
de mest sjuka i hemsjukvården. Dessutom visar utvecklingen inom 
huvudmännens områden samt den kommande demografiska utvecklingen 
att det krävs en dj upare analys av de kommande behoven och att man ta r 
fram nya samarbetsformer och arbetsmodeller. 
2013 påbörjades arbetet med ett nytt avtal. Arbetet har letts av dels en 
politisk styrgrupp och dels olika tjänstemannagrupper. Under arbetets gång 
har dialog också förts med politiska ledningar, företrädare för professionen 
och bruka rorganisa tioner. 
Ett första förslag togs fram i maj 2015 och efter diskussioner och 
synpunkter från ko mmunerna reviderades förslaget. Framfö r allt har 
frågorna om uppfö ljning och hantering av tvister och avtalstid förändrats 
samt vissa ansvarsfrågor har tydliggjorts. 
Syftet med det nya avta let är att säkra ett gott och jämlikt omhänder
tagande fö r de personer som få r hälso- och sjukvå rdsinsa tser från både 
kommunen och Region Skåne. Inom avta let finns ett utvecklingsåtagande 
som ska leda till en höjd kva litet för den enskilde men också till ett bättre 
resu rsutnyttjande. 
Den medicinska och tekniska utvecklingen gör att a llt fl er sjukvå rdsinsa tser 
kan utföras i den enskildes hem. Utvecklingsarbetet ska arbeta för att stödja 
detta . Genom att utveckla nya gemensamma vå rdformer men också öka de 
fö rebyggande insatserna ska bättre möjligheter skapas fö r att klara det 
ökade vårdbehovet. 
För målgruppen de mest sjuka med omfattande vårdbehov ska 
gemensamma team med läkare från regio nen och sjuksköterska från 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

CJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

kommunen skapas. De ska utgöra kärnan i det teambaserade arbetssättet 
och ansvara för det gemensamma uppdraget att vårda de mest sjuka i 
hemmiljön. 
Under arbetets gång har flera analysarbeten genomförts för att belysa den 
kommande utvecklingen både vad gäller verksamhet som ekonomi. Inom 
avtalets ram finns möjligheter att skapa en bättre gemensam utveckling. 
Vad gäller de ekonomiska frågorna har flera utredningar visat på att det är 
svårt att göra korrekta bedömningar. Den kommande demografiska 
utvecklingen kommer enbart den att leda till ökade kostnader för båda 
huvudmännen. Om det gemensamma utvecklingsarbetet blir framgångsrikt 
kan man förvänta sig att resurserna används på ett effektivare sätt. 
Samtidigt måste samarbetet tex stödjas av bättre !T-lösningar hos båda 
huvudmännen vilket kommer att kräva nya resurser för tekniklösningar. 
För kommunens del kommer troligen bemanningsfrågorna att kräva extra 
resurser för en annan och högre bemanning både hos myndighetsfunktionen 
och i vården. Komprensfrågorna måste också lyftas fram då arbetet 
kommer att kunna ha en annan inriktning för viss personal. 
De kommande årens utveckling kommer att visa på vilka behov som 
kommer att finnas . 
Utvecklingen kommer att följas fortlöpande och årliga utvärderingar av 
utvecklingsarbetet ligger i den genomförandeplan som finns . En samlad 
utvärdering ska även göras vid den avtalade utvecklingsperiodens slut. 
Respektive part ansvarar för att erforderliga resurser och kompetenser finns 
inom respektive ansvarsområde. Resursbrist får inte vara ett skäl för 
parterna att inte fullfölja sin del av ansvaret för vård och omsorg till den 
enskilde så en viss beredskap för ökade kostnader bör finnas . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att ko mmunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige beslu ta att Staffa nstorps kommun 
teckna r Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne med Region Skåne, datera t 2016-01-19 . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 201 6-04-26 
Avta lsförslaget till ett nytt avtal om ansvarsfö rdelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne består av en 
Grundöverenskommelse Del A, som i stort är densamma som tidiga re och 
reglerar pa rternas grundläggande ansvarsområden . 
En Utvecklingsplan Del B som beskriver fyra utvecklingsområden som 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-02 

parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden 
Del C är en beskrivning av hur samverkan ska organiseras mellan Region 
Skåne och kommunerna avseende hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Avtalet gäller tills vidare från och med den l september 2016. Från och 
med den l januari 2020 gäller 18 månaders uppsägningstid för 
grundöverenskommelsen. Om båda parter är överens kan justeringar göras 
under tiden. 
Från och med den l januari 2018 kan den del av avtalet som utgörs av 
utvecklingsplanen sägas upp separat med 18 månaders uppsägningstid. 

Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

1/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-02 

§68 Förslag till plan för integrering samt Bostadsstrategi för 

nyanlända i Staffanstorps kommun 
2015-KS-551 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att i dokumentet Bostadsstrategi under rubriken Strategi justera 
dokumentet genom tillägg i enlighet med bilaga 1 punkterna 1 och 3 samt 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Integrationsplan samt Bostadsstrategi för nyanlända för 
Staffanstorps kommun samt 
att delegera till kommunstyrelsen att fortsättningsvis göra revideringa r i 
dokumenten . 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har under några år tagit emot ensamkommande 
ba rn. Under 201 6 kommer en n y må lgrupp att an visas kommunen. Den 1 
mars 201 6 trä dde ny lagstiftning i kraft - lag (2016:38) om mo ttagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosä ttning. Lagen innebär att Staffanstorps 
kommun kommer att anvisas nyanlända som beviljats uppehållstillstånd . 

Arbetsutskottet beslutade den 7 december 2015, § 159 att ge 
kommundirektören i uppdrag att upprä tta en p lan för integrering samt en 
bostadsstra tegi för n yanlända . 

Integrationsplanen beskriver hur kommunen kommer a tt arbeta med 
integra tionsfrågor utifrån lagstiftning, reglemen ten , riktlinjer och 
nämndernas verksamhetsmåL M ålgrupp för integrationsplanen är 
nyanlända, det vill säga nyanlända invandrare som bevilja ts 
uppehållstillstånd - kan vara vuxen, eller barn med medföljande förälder 
eller annan legal vårdnadshavare. Till Integra tionsplanen för också en 
bostadsstra tegi för nyanlända. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrka r, med instämmande av Richard 
Olsson (SD), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta Integrationsplan samt Bostadsstra tegi fö r nyanlända för 
Staffanstorps kommun samt att delegera till kommunstyrelsen att 
fo rtsä ttningsvis göra revideringar i dokumenten. 

Pierre Sjö ström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska beslu ta föreslå 
kommunfullmä ktige beslu ta att i dokumentet bostadsstrategi, under 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

rubriken strategi ska åtgärder i enlighet med bilaga l vidtas. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) instämmer i Pierre Sjöströms (S) 
yrkande vad gä ller åtgärder beskrivna i bilaga l under punkterna l och 3 
samt yrkar avslag på punkterna 4 och 5. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan 
och eget yrkande, inklusive tillägg under rubriken strategi i enlighet med 
bilaga l punkterna l och 3, och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med o rdförandens yrkande enligt ovan. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstå r 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
Nino Vidavie (M) x 
Laila Olsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemaj li (M) Bertil Persson (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn M agnusson (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, bilaga 2 och ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig 
muntligt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 70, 2016 
Förslag till Bostadsstrategi för Staffanstorps kommun daterad 2016-04-12 
Förslag till Integrationsplan för Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Yrkande under dokument bostadsstrategi, rubriken IWHWsstrategi 
ska följande åtgärder vidtas 

1. Att kommunstyrelsen utfärdar ett direktiv innebärande att de 
återstående lägenheter i Staffanstorpshus AB(vid årsskiftet 28 st lägenheter) i 
första hand inte säljs utan används till sociala ändamål (inkl bostäder till 
nyanlända). 

2. Inventera om det finns möjliga hus/lokaler som inte idag används och som kan 
byggas om för bostäder med en effektiv ekonomi som bidrar till fastighetens 
framtida värde. 

3. Skapa samarbetsformer för att engagera privata fastighetsägare i 
bostadsförsörjning till nyanlända. Syftet med samarbetet är att undersöka och 
inventera deras möjlighet att hjälpa kommunen i den uppkomna situationen. 

4. I samband med ny exploatering ska dialog föras med exploatören kring 
kommunens ansvar för bostäder för nyanlända med avsikt att bidra till 
möjligheterna till bostadsförsörjning. Staffanstorps kommun ska i varje område 
ges möjlighet att köpa ett antal lägenheter som motsvarar 5 % av exploateringen 
(dvs. 1 lägenhet av 20). Dessa upplåts till sociala ändamål inkl. nyanlända. 

5. Ett ökat bostadsbyggande ska främjas. Det gör att flyttkedjor kan bildas som gör 
att äldre och billigare bostäder kan bli lediga. Staffanstorps kommun ska även 
överväga att köpa in äldre fastigheter som är till salu, om fastigheten lämpar sig 
väl, som bostad till nyanlända. 

6. Bostäder ska i första hand planeras där det finns kollektivtrafik, möjlighet till 
arbete eller arbetspendling samt tillgång till skola. 

7. Kommunen ska informera om och engagera medborgare i möjligheten att hyra ut 
del av sin bostad till nyanlända. 



Reservation Bostadsstrategi för 
nyanlända för Staffanstorps kommun 

Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. 

Bostadsbyggandet har också varit lägre i Sverige under de senaste 20 åren jämfört 

med många andra länder i EU och även USA. 

Sedan många år tillbaka råder det nämligen en stor brist i vår kommun på framförallt 

hyreslägenheter (till bland annat våra äldre och våra ungdomar) oavsett om Sverige tar emot 

nyanlända eller inte. Bostäder och då framförallt hyresrätter måste ändå byggas. Det är däremot 

riktigt att mottagningen av nyanlända spär på den befintliga efterfrågan på bostäder. Det är nämligen 

få nyanlända som kan få eget kontrakt eller köpa bostad när de får sitt uppehållstillstånd. 

Sveriges kommuner och även statfanstorp kommer därför att behöva upplåta bostäder i såväl 

befintligt bestånd som i nya hyresbostäder. Det är en tuff utmaning som kräver politiska beslut. 

Beslut att prioritera en viss grupp i vår kommun kan anses vara provocerande, men har tidigare 

tillämpats när det gäller ex byggande av seniorbostäder eller upplåtelse av hyresbostäder till 

ungdomar under 26 år. 

Vi tror nämligen att vi behöver kombinera ett ökat byggande av hyresbostäder till våra ungdomar 

och äldre, men också för att klara av flyktingmottagandet i vår kommun. Vi bedömer också att 

statfanstorps kommun har de bästa förutsättningarna för att kunna integrera dessa människor i vårt 

samhälle och i vår kommun. 

l Samarbetsregeringens budget finns det ett bostadspolitiskt paket om 6 miljarder kronor, vilket är 

det största på över 20 år. För att klara bostadsbyggandet (obs inte enbart för flyktingmottagandet) 

har Regeringen vidtagit ett antal åtgärder: 

1. infört ett investeringsstöd för att främja kostnadseffektivt byggande och långsiktigt 

ekonomiskt överkomliga hyresrätter inklusive studentlägenheter, samt en ekonomisk 

stimulans till kommuner för ökat byggande. 

2. se över behovet av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier, 

där staten garanterar hyresintäkter under förutsättning att hyran maximalt uppgår till en viss 

nivå och förmedling sker via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med 

kommunen. 

3. Kapitalförsörjningen till mindre aktörer kan också behöva ses över. Om behov finns är 

regeringen beredd att tillföra medel till SBAB för utlåning till allmännytta, byggföretag och 

kommuner för nybyggnation av både hyresrätter och bostadsrätter. 

4. Rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka. Regeringen vill inom ramen för dagens 

beskattning av bostad ssektorn göra en översyn av vissa skattefrågor (bl.a. flyttskatten) för att 

främja ökad rörlighet på bostadsmarknaden. 

5. Som ett komplement till de större insatserna att få fram fler bostäder vill regeringen se över 

om statliga bolag kan ges större möjligheter att det byggs nya bostäder. Akademiska Hus 

bygger i dag studentbostäder och bör vara en aktuell aktör. Specialfast igheter kan vara en 



annan sådan aktör. Syftet skulle vara att få fram fler bostäder åt studenter, ungdomar och 

övriga grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. 

6. Möjliggör bostadsbyggande på statligt ägda fastigheter genom en modell för avyttring eller 

upplåtelse av statligt ägda fastigheter. 

7. Regeringen är också beredd att se över hur lokal infrastruktur kan planeras och finansieras i 

syfte att skapa attraktiv bostadsmark genom effektiva transportlösningar. 

Lokalt bör detaljplaner antas i vår kommun som möjliggör byggandet av fler hyresrätter. Det kan inte 

endast ankomma på den socialdemokratiska oppositionen i vår kommun att finna lämpliga områden 

där hyresrätter kan byggas, utan ansvaret åligger självfallet samtliga partier. 

statfanstorps kommun kan ge sitt bolag i uppdrag (genom ett s. k ägardirektiv) att bygga fler 

hyresrätter. Kommunerna och de kommunala bolagen har möjlighet att finansiera dessa genom 

mycket förmånliga villkor via Kommuninvest (i skrivande stund minusränta j. 

Därutöver vill vi lösa den uppkomna situationen genom 

1. Att kommunstyrelsen utfärdar ett direktiv innebärande att de återstående lägenheter i 
Staffanstorpshus AB(vid årsskiftet 28 st lägenheter) i första hand inte sä ljs utan används till 
sociala ändamål (in kl. bostäder till nyanlända). 

2. Inventera om det finns möjliga hus/lokaler som inte idag används och som kan byggas om för 
bostäder med en effektiv ekonomi som bidrar till fastighetens framtida värde. 

3. Skapa samarbetsformer för att engagera privata fastighetsägare i bostadsförsörjning t ill 
nyanlända. Syftet med samarbetet är att undersöka och inventera deras möjlighet att hjälpa 
kommunen i den uppkomna situationen. 

4. l samband med ny exploatering ska dialog föras med exploatören kring kommunens ansvar 
för bostäder för nyanlända med avsikt att bidra till möjligheterna till bostadsförsörjning. 
statfanstorps kommun ska i varje område ges möjlighet att köpa ett antallägenheter som 
motsvarar 5% av exploateringen (dvs. l lägenhet av 20). Dessa upplåts till sociala ändamål 
inkl. nyanlända. 

5. Ett ökat bostadsbyggande ska främjas. Det gör att flyttkedjor kan bildas som gör att äldre och 
billigare bostäder kan bli lediga. Staffanstorps kommun ska även överväga att köpa in äldre 
fastigheter som är till salu, om fastigheten lämpar sig väl, som bostad till nyanlända. 

6. Bostäder ska i första hand planeras där det finns kollektivtrafik, möjlighet till arbete el ler 
arbetspendling samt tillgång till skola. 

7. Kommunen ska informera om och engagera medborgare i möjl igheten att hyra ut del av sin 
bostad till nyanlända. 

Staffanstorp den 2 maj 2016 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

4attJ1i: 
Pierre r~~m (5) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-02 

§69 Förslag till markpriser för verksamhetsmark inom 

Staffanstorps kommun 
20 16-KS-169 

Kommunstyrelsen beslutar 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 

Exploateringsavdelningen har dels genom utförd värdering av 
verksamhetsmark och dels med egen kännedom om markpriser inom de 
närliggande kommunerna konstaterat att prisbilden varierar mellan 
300krlkvm tomtarea och 1500 kr/kvm tomtarea. De lägre beloppen finns 
företrädesvis inom Svedala, Lomma och Staffanstorp. Inom Malmö, Burlöv 
och Lund hamnar priset mellan 650krlkvm och 1500 kr/kvm; det lägre 
beloppet i Malmös 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 åren blivit en attraktiv ort för 
etablering av mindre verksamheter då vårt geografiska läge anses positivt; 
nära till större vägnät som europavägar, hamnar och flygplatser. 
Staffanstorps kommun har i dagsläget ett verksamhetsområde med delvis 
skyltläge mot länsväg 108 vilket gör området attraktivt. Ett markpris 
mellan 500 kr/kvm och 700krlkvm är en nivå som kan anses vara rimlig. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa att priset för 
verksamhetsmark inom Staffanstorps kommun ska vara mellan 500 kr/kvm 
tomtarea upp t ill 700 kr/kvm tomtarea. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 69, 2016 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

§70 Begäran om planbesked gällande Lundsödra Höjebromölla 

1:1 
2016-KS-76 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja 
deta ljp laneläggning för fastigheten H öjebromölla 1:1. 

Ärendebeskrivning 

T.A.M. Group har ti llsammans med fastighetsägaren ansökt om 
p lanläggning på fastigheten Höjebromölla 1:1. Ansökan är justerad efter 
kommunstyrelsens behandling av ärendet den 7 mars 2016, § 25. 

Området är ca 16 ha och utgörs i dagsläget av åkermark och ligger invid 
E22 och väg 108. Avsikten är i första hand handelsändamål av varierad 
karaktär men även möjlighet att p lanlägga för bostäder. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunstyrelsen ska besluta att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att på börja detaljplaneläggning för fastigheten 
Höjebromölla 1: l. 

Yvonne Nilsson (C) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), 
avslag på Eric Tabich (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Eric Tabich (M) m.fl. yrkande 
enligt ovan. 

Reservationer 

Yvonne Nilsson (C) reserverar sig skriftligt ti ll förmån för eget yrkande, se 
bilaga l och David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 67, 2016 
Skrivelse, Begä ran om p la nbesked Lundsödra H öjebromölla 1:1 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



~B CENTERPARTIET 
l 

Reservation 

Detaljplanläggning för fastigheten Höjebromölla 1:1 

Vi i Centerpartiet reserverar oss mot planläggning av fastigheten av följande skäl: 

Området omfattar högklassad jordbruksmark 

länsstyrelsen har belagt området med landskapsbildsskydd 

statfanstorp 2016-05-02 

CENTERPARTIET 

<..); /L' 
y'/ ~vt. luJ tfda ,-

~yonne Nilsson 
;; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§71 Markbyte mellan Staffanstorps kommun och 

Kommunfastigheter AB 
20 16-KS-180 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

14(22) 

DATUM: 2016-05-02 

att godkänna markbyte mellan Staffanstorps kommun och 
Kommunfastigheter AB i enlighet med Kornmunsfastigheter AB:s begäran, 
daterad 2016-02-12 och med godkännande av upprättat markbytesavtal 
beträffande Stanstorp 1:6, Stanstorp 1:1 77 och Brågarp 6:159, berörande 
Annero bostäder. 

Ärendebeskrivning 

Staffansto rps Kommunfastigheter har framställt en begäran om markbyte 
till Staffanstorps kommun. Kommunfastigheter avser att exploa tera mark 
efter rivning av Anneroskolan . Det finns i det sammanhanget också 
möjlighet a tt exploatera mark som idag ägs av Staffanstorps kommun. 
Samtidigt har kommunen i tidiga re önskemål ställt en förfrågan kring a tt 
anskaffa mark som ägs av Kommunfastigheter i a nslutning till 
Baldersskolan- Storga tans förlängning. 
Bytet sker utan vederlag mellan pa rterna. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta a tt godkänna markbyte mellan Staffanstorps kommun och 
Kommunfastigheter AB i enlighet med Kornmunsfastigheter AB:s begäran, 
da terad 2016-02-12 och med godkännande av upprättat markbytesavtal 
beträffande Stanstorp 1:6, Stanstorp 1:177 och Brågarp 6:159, berörande 
Anne ro bostäder.. 

Beslutsgång 

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

Särskilt uttalande 

Det antecknas att David Wittlock (MP) ej delta r i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 68, 201 6 
Skrivelse , Begäran om markbyte da terad 201 6-02-12 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 
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Kommunstyrelsen 15(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

§72 Yttrande över samråd gällande ombyggnad av E22 

Trafikplats lund Södra och vattenverksamhet i lund och 

statfanstorps kommun 
2016-KS-118 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge yttrande över Samrådsremiss för ombyggnad av E22 Trafikplats 
Lund Södra och vattenverksamhet i Lund och Staffanstorps kommun, 
Skåne län, justera t enligt av kommunstyrelsen vid sammanträdet givna 
a nvisningar. TRV 2015/9484. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket Region Syd arbetar med en vägplan för E22 trafikpla ts Lund 
Södra. Projektet innebär en ombyggnad med inriktning på en mer 
trafiksäker a nläggning med högre kapacitet för att möta framtida 
trafikökningar. Samrådsremissen föregår den vägplan som Trafikverket 
kommer att sända ut på granskning under sommaren 2016 med planerad 
fa stställelse oktober 2016. Planerad byggstart är 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande över Samrådsremiss för ombyggnad av E22 Trafikplats 
Lund Södra och vattenverksamhet i Lund och Staffanstorps kommun, 
Skåne län. TRV 2015/9484. 

Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), 
att samrådsyttrandet ska justeras i förhållande till följande. En bidragande 
orsak till att pro blemet med köbildning är stort vid Lunds Södra är a tt 
upptagningsområdet för denna av/på fart är stort. Hade man startat arbetet 
med ytterliga re en trafikplats belägen mellan Kronetorp och Lunds Södra 
hade trafiken från Lomma, Hjärup, delar av Åkarp m.fl. fått ett alternativ. 
Parallellt med detta samråd finns ytterligare ett avseende cykelväg mellan 
Åkarp och Lund. I den föreslås fyra möjliga lösningar förbi Bergströmska 
husen. Förslaget längs med Gamla Lundavägen (nr fyra) bedöms vara den 
genaste, men ä r beroende av åtgärder utanför ramarna för det projektet. 
Det alternativet påverkar så ledes även detta samrå d. Fördelen med förslag 
nr fyra (utmed gamla vägen, öster Pilängen-Bergströmska) är att det är 
närmaste och säkraste vägen inte bara till Lunds centrum utan också till 
stora arbetsplatser i Lunds södra, östra och norra del. Om vi på allvar vill 
att cykeln ska va ra ett reellt alternativ till annan form av kommunikation 
menar vi a tt man i planen måste arbeta utifrå n förslag nr fyra och göra 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

(S 
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Ordförandens signa tur 
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Kommunstyrelsen 16(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 16-0 5-02 

erforderliga anpassningar av denna rörande trafikplats Lunds Södra för att 
möjliggöra det. När man tittar på länken för cyklister över E22 nordöst om 
trafikplatsen bör inte bara vara cykelvägen från Staffanstorps koppling till 
Malmövägen beaktas utan även kopplingen mellan cykelvägen från Malmö 
och Lunds östra delar. Som en konsekvens av detta bör utredningen om 
cykelväg mellan Staffanstorp och Gastelyekan dammas av och anpassas 
efter att cykelvägen från Malmö får en ny anslutningspunkt i Lund med ett 
behov av vidare koppling åt nordost. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2016-04-09 
Trafikverket, Samrådsremiss 2016-02-26 
Förslag till yttrande, 2016-04-06 

Justerandes signatur 

11 
Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-02 

§73 Yttrande över remiss gällande utbyggnads- och 

boendestrategi 2025 för lunds kommun 
2016-KS-92 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Lunds kommun avge i ärendet föreliggande yttrande över 
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun. 

Ärendebeskrivning 

Lunds kommun har till Staffanstorps kommun översänt Utbyggnads- och 
boendestrategi 2025 för Lunds kommun för yttra nde. 

Strategin är en prioritering av Lunds kommuns översiktsplan fram till 2025 
och här anges även kommunens bostadspolitiska mål samt hur kommunen 
arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Lunds kommun avge i ärendet föreliggande yttrande över 
Utbyggnads- och boendestra tegi 2025 för Lunds kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 71, 2016 
Förslag ti ll yttrande 
Remiss, Utbyggnads- och boendestra tegi 2025 för Lunds kommun 

Ordförandens signatur J u s ter a n des signa tu r Utdragsbestyrkande 

lfJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

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

jämställdhetsintegrering i statfanstorps kommun 
20 15-KS-297 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänsyn till de beräknade ökade kostnaderna som 
redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse da terad 2016-04-11. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om att jämställdhetsintegrering ska 
införas i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
den 24 augusti 2015, § 105 att remittera motionen till kommundirektören 
för yttrande. 

Ko mmundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-1 1 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänsyn till de 
beräknade ökade kostnaderna som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla mo tionen samt ge kommundirektören i 
uppdrag att utarbeta en långsiktigt plan på hur en jämställdhetsintegrering 
kan införas i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkä nner fö ljande omrösningsproposition . 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande rösta r nej. 

Omröstningsresultat 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 1 
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Kommunstyrelsen 19(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

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) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Bertil Persson (M) x 
Carina Dilton (S) x 
Björn Magnusson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån fö r 
eget yrkande, se bilaga 1 och ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig 
muntligt. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 76, 2016 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation motion om jämställdhets
integrering i Staffanstorps kommun 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmå l. 

Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden och 
i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. 
Konkret innebär det att förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. 
Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och 
konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. 

Strategin antogs av Sveriges regering (regeringen Bildt) 1994. Alla länder som skrev under 
slutdokumentet från FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 har åtagit sig att tillämpa 
strategin och EU antog den som huvudstrategi för sitt jämställdhetsarbete 1996, 
jämställ.nu. 

Den 3 juli 2008 fick Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag av regeringen 
Reinfeldt att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhets
integrering. l samarbete med SKL, Vinnova och Europeiska Socialfondens Temagrupp 
Likabehandling har de skapat en gemensam portal om jämställdhetsintegrering. 

Det är därför anmärkningsvärt att den moderatledda alliansen inte väljer att införa en 
strategi som man själv har drivit i regeringsställning och tom avsatt resurser för att stödja 
myndigheter att införa jämställdhetsintegrering. Det har också funnits särskilda medel att 
söka för att införa strategin. Staffanstorps kommun sökte aldrig dessa stimulansmedel. 

l framtidens kommun är det självklart att kommunen ligger i framkanten när det gäller 
jämställdhetsfrågor och har en långsiktig plan på hur vi arbetar med frågorna. Vi yrkade 
därför att motionen skulle bifallas och yrkade också att kommundirektören skulle ges i 
uppdrag att utarbeta en långsiktig plan på hur jämställdhetsintegrering kan införas i vår 
kommun. 

Staffanstorp den 2 maj 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

§75 Redovisning av delegationsbeslut 
20 16-KS-182 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens de lega tionsbeslut: 

a) Delega tionsbeslut i enlighet med delega tionsordningen för punkt 20 
gä llande arrangemang av direktsändninga r av svenska landslagets matcher i 
fotbolls-EMunder sommaren 2016 

b) Fullmakt att deltaga vid Staffansto rps Centrums årss tämma den 7 april 
2016 

c) Fullmakt att deltaga vid Sysavs å rsstämma den 22 april 201 6 

d) Fullmakt att deltaga vid Skå nes Luftvårdsförbunds årsstämma den 21 
april 2016 

Ekonomichefens delegationsbeslut: 

a) Delegationsbeslut i enlighet med delega tionsordningen för punkt 13 
gä llande verkställande av upplåning om 25 mnkr hos Kommuninvest 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-02 

§76 Redovisning av meddelanden 
20 16-KS-160 

Kommunstyrelsen beslutar 

att information en läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) skrivelse från sydvatten gä llande preliminär budget fö r 2017 

b) Beslut om arkeologisk utredning inför ombyggnad av Lund Södra vid 
E22. Dnr 2016-KS179 

c) T ekniska nämndens beslut gä llande sanitär o lägenhet Bråhögsplatsen 7 
och 8. Dnr 2015-KS-446 

d) Staffanstorps Kommunfastigheters protokoll från styrelsemöte 
2016-01 -26 

e) Staffanstorps kommunfastigheters protokoll från styrelsemöte 
2016-02-11 

f) Staffanstorps Kommunfastigheters protokoll från styrelsemöte 
2016-03-08 

g ) Staffanstorps Centrums protokoll från styrelsemöte 2016-02-16 

h) Staffanstorps Centrums protokoll från styrelsemöte 2016-03-30 

i) Staffanstorpshus protokoll från styrelsemöte 201 6-02-16 

j) Staffanstorpshus protokoll från styrelsemöte 2016-03-30 

k) Protokoll från årsstämma Staffanstorps Energi 2016-04-07 

l) Protokoll från å rsstämma Staffanstorps hus 2016-04-07 

m) Protokoll från å rsstämma Staffanstorps Fibernät 2016-04-07 

n) Protokoll från årsstämma Staffanstorps Kommunfastigheter 2016-04-07 

o) Protokoll frå n årsstämma Staffanstorps Centrum 2016-04-07 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-02 

p) Protokoll från årsstämma Staffanstorps Energi 2016-04-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 


