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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-05-23 
Klockan 09.30-12.15, 13.00-13.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§§ 79-10fo1'1-

Christian Sonesson (M) ordf. 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 

Parrik Runesson § 79 
Christer Stålhandske § 79 
Sofia Floreby § 80 
Bo Gertsson § § 79-80 
Anneli Nilsson § 82 
Mikaela T ro berg § 82 
Peter Norlander § 84 
Lennart Larsen § 84 

Pierre Sjöström (S) 

Staffan Andersson § 84 
Cecilia Jansson §§ 85-88 
Fredrika Klevborg §§ 94-95 
Pontus Borgstrand §§ 94-95 
Karolina Gnosspelius § 96 
Ingalill Hellberg 
Henrik Lerhin 
Vesna Casitovski 

Råd uset, 2016-05-24 klockan 10.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 
statfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-05-23 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

cS 

Klockan 09.30-12.15, 13.00-13.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Esarp 
§§ 79-10J t-

2016-05-24 
2016-06-15 
Rådhuset 

~tterskog 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

t. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 
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§ 82 Information gällande nyanlända i Staffanstorps kommun .................. .. ....... 8 
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§85 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2016-01-01 -
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§89 Yttrande över delbetänkande från Miljömålsberedningen med fö rslag om ett 

klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål ............ .. .... .......... 15 
§90 Yttrande över fö rlängning av nätkoncession för två befintliga 130 kV 

ledningar mellan Sege och Barsebäck .............................................. .. ........ 16 
§91 Yttrande över samråd gä llande det nya sna bbcykelstråk väg E22 Malmö-

Lund .... ......... .. ...... .. ... ... .............. .. ...... .. ... ..... ...... ...... ........ ... ....... ............. . l7 
§107 Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 .. ......... 18 
§92 Utseende av trygghetsambassadör 2016 för Staffanstorps kommun .......... 19 
§93 Förskolepla tser i H järup- upphandling ...... .... .......... .... .................. .......... . 20 
§94 Uppdrag om föravta l samt deta lj planeruppdrag fö r fas tigheten Sta nstorp 

1:177 ..... .. ........... .. ........... ... .... ... ...... ........ .. ... .................... .......... .. ..... ....... 22 
§95 Föravta l beträffande Norra Skolan, omfattande Gullåkra 1:1 och 1:159 ... 23 
§96 M arköverlåtelse Stanstorp 5:300, Vikhem 3 A ................ ...... .. .................. 24 
§97 Förslag till ändring av avgifter för idrottsanläggningar i Staffanstorps 

kommun .. .. .. .. ..... ... ... ... ... .. ... .... .... ..... ... ..... .... ..... .. .......................... .... ...... . 25 
§98 Förslag tilllokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 

Staffanstorps kommun ........ .. ............... .... ....... .. ........................................ 26 
§99 Förslag till nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 28 
§100 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om översyn av behandling av 

motio ner i Staffanstorps kommun .. .. .... ........ ............................................. 30 
§ l 01 Remittering av medborgarförslag om att en regnbågsflagga ska hissas den 

17 maj årligen i Staffanstorps kommun .. .. ...... .. ................ ......................... 3 1 
§l 02 Svar på medborgarförs lag om ett tota lförbud för försä ljning av fyrverkerier i 

Staffanstorps kommun ............ .. ...... .. .. .. ............... ...... ....... ........................ 32 
§ 103 Sva r på medborgarförslag om att fö rbjuda användandet av fyrverkerier och 

liknande produkter för privatpersoner i Staffanstorps kommun ...... ........ .. 34 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§ 104 Remittering av motion från Werner Unger (S) om förbud att använda 
mobiltelefoner och datorer i simhallen ...................................................... 36 

§105 Remittering av motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning av grupp 
som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet i Staffanstorps kommun. 37 

§ 106 Remittering av motion från Cecilia Cavallin (MP) gä llande farligt gods 
(ADR) .............................. ......................................................................... 38 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s r(J 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-23 

§79 Information från Analysgruppen om brotts- och 

skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Arbetsutskottet beslutar 

a tt lägga informationen till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens a rbetsutskott informeras om utfört, pågående och 
planera t arbete till förebyggande av såvä l kriminal itet som förekomst av 
olika slags skadehändelser i Staffanstorps kommun. 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§80 Information gällande EU-arbete 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handl inga rna. 

Ärendebeskrivning 

EU-strateg Sofia Floreby och utvecklingschefen Bo Gertsson informerar om 
EU-arbetet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§81 Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

fS 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till ha ndlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskot tet informeras om aktuella lokalfrågor i Staffanstorps 
kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

8(38) 

DATUM : 2016-05-23 

§82 Information gällande nyanlända i Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjeomsorgschefen Anneli Nilsson och enhetschefen för 
ensamkommande barn M ikaela Troberg lämnar information gä llande 
nyan lända i Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

rf;J 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§83 Information om Näringslivsstrategi för Staffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur 

( ) 

2016-KS-249 

Arbetsutskottet beslutar 

att låta skicka arbetsdokumentet på remiss till berörda 
näringslivsorganisationer för att inhämta synpunkter i ett tid igt stadie och 
att sammanställa synpunkter vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 19 september 2016. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören Inga lill Hellberg informerar om det pågående arbetet 
med framtagande av en Näringslivsstrategi för Staffanstorps kommun. 
Ett förslag till en Näringslivsstrategi föreligger i ärendet. 

J~randes signatur Utdragsbestyrkande 

'---



Kommunstyrelsens arbetsutskott 10(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 
statfanstorps 

kommun 

§84 Information, uppföljning av införandet av 

parkeringsövervakning i statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

(5 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till hand linga rna . 

Ärendebeskrivning 

Peter Norlander, teknisk chef samt parkeringsvakten Lennart La rsen 
informerar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§85 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 

2016-01 -01 - 2016-04-30 

Ordförandens signatur 

(S 

2016-KS-245 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföl jning för 
kommunstyrelsen för tidsperioden 2016-01-01 - 2016-04-30. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för tidsperioden 
januari-april 2016 med prognos och kommentarer. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för tidsperioden 2016-01-01 -
2016-04-30. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-16 
Rapport, ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2016-01-01-2016-
04-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§86 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

perioden 2016-01 -01 - 2016-04-30 
2016-KS-246 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning för Staffanstorps 
kommun för tidsperioden 2016-01-01-2016-04-30 samt att för kännedom 
anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 
tidsperioden januari-april201 6 med prognos och kommentarer. 

Yrkanden 

Ordföranden Ch ristian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt godkänna i ärendet redovisad 
ekonomisk uppföljning fö r Staffanstorps kommun för tidsperioden 2016-
01-01 - 2016-04-30 samt att för kännedom anmäla ärendet till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslu t och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-16 
Rapport, ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2016-01-01 -
20 16-04-30 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§87 Ekonomisk uppföljning investeringar 

2016-01-01 - 2016-04-30 
2016-KS-247 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna i ärendet redovisad investeringsuppföljning för perioden 
2016-01-01-2016-04-30. 

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetuppföljning för perioden januari -april va rje å r ska 
särskild uppföljning av investeringsbudgeten redovisas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christia n Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen beslu ta att godkänna i ärendet redovisad 
investeringsuppföljning fö r perioden 2016-01-01-2016-04-30. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-16 
Rapport, ekonomisk uppfö ljning investeringar 2016-01-01 - 2016-04-30 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§88 Beslutsattestanter år 2016 för balanskonton 
2016-KS-45 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

14(38) 

DATUM: 2016-05-23 

att godkänna beslutsa ttestanter för år 2016 för balanskonton i en lighet med 
i ärendet upprätta t fö rslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av beslutsa ttestanter för balanskonton för å r 
2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M ) yrka r att arbetsutskottet ska beslu ta 
fö reslå kommunstyrelsen beslu ta a tt godkänna beslu tsattes tan ter fö r år 
201 6 för ba lanskonton i enligher med i ärendet upprätta t förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger et t förslag till beslur och 
finner a tt arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-04-26 
Förslag till beslu tsattes tanter för ba lanskonton 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(S 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 15(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§89 Yttrande över delbetänkande från Miljömålsberedningen 

med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive 

långsiktigt klimatmål 
2016-KS-120 

Arbetsutskottet beslutar 

att avstå från att lämna yttrande över delbetänk ande från 
Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive 
långsiktigt klimatmåL 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har inbjudits a tt lämna yttrande över delbetänkande 
frå n Miljömålsberedningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta att avstå från att lämna 
yttrande över delbetänkande från Milj ömålsberedningen med förslag om ett 
klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmåL 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-05-10 
Delbetänkande med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive 
lå ngsiktigt klimatmål 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§90 Yttrande över förlängning av nätkoncession för två 

befintliga 130 kV ledningar mellan Sege och Barsebäck 
2016-KS-165 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att till Energimarknadsinspektionen överlämna yttrande da terat 2016-05-
30. 

Ärendebeskrivning 

Energimarknadsinspektionen har i remiss 2016-04-01 berett Staffanstorps 
kommun tillfä lle att yttra sig över E.ON Elnät Sverige ABs ansökan om 
tillständ (nätkoncession för linje) för två stycken 130 kV kraftledningar 
mellan Sege och Barsebäck i Skåne län , särskilt kompletteringen daterad 
2016-03 -01, samt att redovisa förändringar av yttre omständigheter i 
kommunen. Eventuellt ändrad inställning till ansökan om förlängning ska 
också anges. 

Förslag till yttrande har upprättats av N ils-Ove M årtensson, MITEK AB 
och miljöjurist Peggy Lerman Lagto lken AB. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att ti ll Energimarknadsinspektionen 
överlämna yttrande daterat 2016-05-30. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-23 
Förslag till yttrande daterat 2016-05-30 
Förlängning av nätkoncession för två befintliga 130 kV ledningar mellan 
Sege och Barsebäck 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

( f 
r1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§91 Yttrande över samråd gällande det nya snabbcykelstråk väg 

E22 Malmö- Lund 
2016-KS-233 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

a tt till Trafikverket avge yttrande, datera t 2016-05-09, över 
Samrådsunderlag för E22 Snabbcykeltrå k, Malmö-Lund, Malmö stad, 
Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Lunds kommun, Skåne län. TR V 
2015/97378. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprättat samrådsunderlag för vägplan "Snabbcykelstråk 
väg E22 Malmö-Lund i Malmö , Burlöv, Staffanstorp och Lunds 
kommuner" och har nu skickat ut detta på samråd. Samrådet gä ller ett nytt 
snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund. Samrådsunderlaget omfatta r ett 
utredningsområde med en beskrivning av hur projektet kan påverka miljön 
och ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Nästa steg i vägplaneprocessen innebär 
en mer deta ljerad studie av utredningsområdet och framtagande av o lika 
förs lag på lokalisering av snabbcykelstråket med planerat samråd hösten 
2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrka r att ar betsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta a tt ti ll Trafikverket avge yttrande, datera t 
2016-05-09, över Samrådsunderlag för E22 Snabbcykeltråk, Malmö-Lund, 
Ma lmö stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Lunds kommun, 
Skåne län. TRV 2015/97378 . 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 201 6-05-09 
Fö rslag till yttrande 2016-05-09 
Trafikverket, Remiss samrådsunderlag, 2016-04-28 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t dragsbes tyr k a n de 

rfJ 
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18(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§107 Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 

2016:5 

Ordförandens signatur 

(J 

2016-KS-127 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att a v ge i ärendet föreliggande yttrande till Kulturdepartementet. 

Ä ren d ebeskrivn i ng 

Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på betänkandet Lå t fler forma framtiden SOU 2016:5. 

Yrkanden 

Ordföranden Ch ristian Sonessen (M) yrka r a tt arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avge i ärendet föreliggande yttrande till 
Kulturdepartementet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att till Ku lturdepartementet avge yttrande i 
enlighet med bilaga l. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att arbetsutskottet 
har beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan . 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reservera r sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-17 
Förslag till yttrande 
Betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2 016:5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



'i)~\ "-Cj ~ \ 

Socialdemokraternas förslag till 

Remissyttrande över Låt fler forma framtiden! Betänkande av 
2014 års demokratiutredning- Delaktighet och jämlikt inflytande 

Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerat 
betänkande. Kommunen anför synpunkter enligt nedan på följande områden: 

Ledighet från förtroendeuppdrag 

F örfattningsfcirslag: 

Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid får ledigt från uppdraget under en tidsbegränsad period för att vara 
föräldraledig. Detsamma gäller en sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har 
nedsatt arbetsförmåga. 

Omenförtroendevaldfår ledigt skafullmäktige besluta hur lång tid ledigheten 
ska vara och om ekonomiska förmåner enligt 14 §ska utgå under ledigheten. 
Fullmäktige får utse en ersättare för den förtroendevalde under ledigheten. 

Synpunkter: 
l. Det är bra att författningen normaliseras när det gäller en förtroendevalds möjlighet att vara 
ledig (fciräldraledig eller pga. sjukdom). 
2. Författningstexten medger också en stor flexibilitet då det ankommer på 
kommunfullmäktige att besluta i frågan. 

Förtroendeuppdrag under trygga och säkra former 

F örfattningsfcirslag: 
Kommuner och landsting ska verka för att de förtroendevalda ska kunna fullgöra sina 
uppdrag under trygga och säkra former. 

Synpunkter: 

l. Det är angeläget att fortroendevalda i riksdagen, landsting och kommuner kan verka under 
trygga och säkra former. Författningsforslaget är utformat som en målsättning, utan någon 
konkretion. Det vore bra om staten i vanlig ordning med åtgärder som kunde vidtas för att 
trygga och säkra det demokratiska systemet. 
2. Om förtroendevalda drabbas av brott på grund av sina politiska uppdrag bör detta betraktas 
som ett angrepp på det demokratiska styrelseskicket 

Folkinitiativ 

Författningsförslag: 
irende om att hållafolkomröstning i en vissfrågafår i fullmäktige väckas av minst tio 
procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar, somfanns i kommunen eller landstinget på 
valdagen vid det senaste ordinarie valet (folkinitiativ). 
Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan och undertecknas av 
initiativtagarna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet gjorts, 

1 
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Socialdemokraternas förslag till 

namnfortydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under 
initiativet under den sexmånadersperiod som foregått inlämnande!. 

Synpunkter: 
l . Flera kommuner med erfarenhet av att anordna lokala folkomröstningar vittnar om att 
administrationen varit problematisk. I betänkandet (s.459) framgår det att endast tre av tolv 
kommuner fått ett gott och tillräckligt stöd från Valmyndigheten. Detta bör ses över. 
2. Möjligheten att avslå ett folkinitiativ bör kunna fattas av en enkel majoritet av 
kommunfullmäktige, inte av en kvalificerad majoritet på två tredjedelar. 
3. Det är nödvändigt att säkerställa att namninsamlingar sker rättssäkert, d.v.s. enbart behöriga 
personer undertecknar samt att undertecknande enbart kan ske en gång. 

Folkmotion 

Författningsförslag: 
irende f år i fullmäktige väckas av minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i 
landstinget, som fanns i kommunen eller landstinget den siste december året fore det år 
som motionen lämnas in (folkmotion). 
Folkmotionen ska vara skriftlig, ange den aktuellafrågan och undertecknas 
av motionärerna samt innehålla uppgifter om när undertecknandet gjorts, 
namnjörtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 
Vid beräkningen av antalet motionärer ska endast de räknas med som har skrivit under 
motionen under den sexmånadersperiod som foregått inlämnande!. 

Synpunkter: 
l. Enprocentsspärren gör att frågor av väldigt vardagsnära karaktär, vilka bättre passat som 
synpunkter /klagomål, kommer att minska till formån for frågor som berör fler invånare 
och/eller är av mer principiell betydelse. Spärren är därför viktig. 
2. Det är nödvändigt att säkerställa att namninsamlingar sker rättssäkert, d.v.s. enbart behöriga 
personer undertecknar samt att undertecknande enbart kan ske en gång. 
3. Möjlighet att delegera beslutanderätten avseende en folkmotion till kommunstyrelsen eller 
annan nämnd bör finnas då en folkmotion inte tar upp ett ämne/fråga som kan anses vara 
principiellt. 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§92 Utseende av trygghetsambassadör 2016 för Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-250 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§94 Uppdrag om föravtal samt detaljplaneruppdrag för 

fastigheten stanstorp 1:177 
2016-KS-185 

Arbetsutskottet beslutar dels föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdra å t plan- och exploa teringsenheten att ta fram förslag till Föravtal 
med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671-7491, för 
Sta ffanstorp Seanstorp 1:177- området för f.d. Anneroskolan. 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden a tt beslut om uppdrag 
för ny detaljplan för fastigheten Seanstorp 1:1 77. 

Ärendebeskrivning 

"Staffanstorps Kommunfastigheter AB har i egenskap av fastighetsägare ti ll 
Seanstorp 1:177, inkommit till kommunen med begäran om planläggning 
för bostadsändamåL För att kunna på börja arbete med föravtal mellan 
parterna föreslås kommunstyrelsen godkänna uppdraget fö r att i nästa steg 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska kunna besluta om uppdrag för 
ny detaljplan. 
Området omfattar ca 16000 kvm. " 

Yrkanden 

Ordfö randen Ch ristian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet dels ska 
bes luta fö reslå kommunstyrelsen beslu ta att uppdra åt plan- och 
exploa teringsenheten att ta fram förslag till Föravta l med Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB, org .nr. 556671-7491, för Staffanstorp Stanstorp 
l: 177 - området fö r f.d. Anneroskola n, dels föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att beslut om uppdrag för ny detaljplan för 
fastigheten Seanstorp 1:177. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 16-05-12 
Begäran om planläggning från Staffanstorps Ko mmunfast igheter AB 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s 



S ta ff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§95 Föravtal beträffande Norra Skolan, omfattande Gullåkra 1:1 

och 1:159 
2016-KS-199 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om byggnation av 
Norra skolan, godkänna utarbetat förslag till föravtal med Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671-7491, för Gullåkra 1:159 och del 
av Gullåkra 1:1- Norra Skolan. 

Ärendebeskrivning 

Ny "detaljplan för del av Gullåkra 1:159 m.fl., Skola i norra Staffanstorp", 
är under framtagande, med syftet att uppföra ny F-6-skola. Marken ägs av 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB. 
Föravtalet reglerar villkor och förutsättningar för deta lj p lanearbetet, inför 
kommande exploatering av fastigheten Gullåkra 1:159 samt del av 1:1 (ca 
13500 kvm). 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att, under förutsättning av kommunfullmäktiges bes lut om 
byggnation av Norra skolan, godkänna utarbetat förslag till föravta l med 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671-7491, för Gullåkra 
1:159 och del av Gullåkra 1:1- Norra Skolan. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-02 
Förslag till föravta l beträffande Norra skolan, omfattande Gullåkra 1:1 och 
1:159 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

t() 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§96 Marköverlåtelse stanstorp 5:300, Vikhem 3 A 
2016-KS-223 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

24(38) 

DATUM: 2016-05-23 

att godkänna utarbetat förslag till överenskommelse beträ ffand e 
upphörande av markanvisnings-/marköverlå telseavtal med Sverigehuset i 
Göteborg AB och att godkänna utarbetat förslag till marköverlåtelseavtal 
med lkano Bostad AB, avseende Stanstorp 5:300. 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelsen med Sverigehuset i Göteborg AB reglerar upphörandet 
av tecknat markanvisnings-/marköverlåtelseavtal avseende Stanstorp 5:300. 
Överenskommelsen är villkorad av att Staffanstorps kommun tecknar nytt 
marköverlåtelseavtalet med Ikano Bostad AB avseende samma fastighet. 
Marköverlåtelseavtalet avseende Stanstorp 5:300 med Ikano Bostad AB 
reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och exploatering av 
fastigheten Stanstorp 5:300 (5 3 03 kvm), vilken omfattas av deta ljplanen 
för Stanstorp 4: l m fl - Vikhem III . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt arbetsutskottet ska besluta föres lå kommunstyrelsen 
besluta att godkänna utarbetat förslag till överenskommelse beträffande 
upphörande av markanvisnings-/marköverlåtelseavta l med Sverigehuset i 
Göteborg AB och att godkänna uta rbetat förslag t ill marköverlåtelseavtal 
med Ikano Bostad AB, avseende Stanstorp 5:300. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-03 
Överenskommelse beträffande upphörande av markanvisnings
/marköverlå telseavtal avseende del av Vikhem III omfa ttande fastigheten 
Staffanstorp Stanstorp 5:300 med Sverigehuset i Göteborg AB, org. nr. 
556418-9503 . 
M arköverlå telseavtal beträffande del av Vikhem III A omfattande 
fastigheten Staffanstorp Stanstorp 5:300 med Ikano Bostad AB, org. nr. 
556593-8924. 

Ordföra ndens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

rfJ 
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Sl affanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 20 16-05-23 

§97 Förslag till ändring av avgifter för idrottsanläggningar i 

statfanstorps kommun 
2016-KS-143 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att, då med upphävande av nu gällande avgifter, anta i ärendet föreliggande 
förslag till avgifter för idrottsanläggningar i Staffans torps kommun da t 
2016-02-01, a tt gä lla från och med den l januari 2017 . 

Ärendebeskrivning 

N uvarande avgifter för idrottsanläggningarna antogs 2 013. Kultur- och 
fritidsnämnden ha r föreslagit revideringa r i bestämmelserna kring avgifter 
samt en höjning av avgiftsnivån . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att, då 
med upphävande a v nu gä llande avgifter, anta i ärendet fö religgande förslag 
till avgifter fö r id rottsanläggningar i Staffanstorps kommun dat 20 16-02-
01, a tt gälla från och med den l januari 201 7. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslu t och 
finner att arbetsutsko ttet ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2 01 6-05-17 
Kultur- och fri tidsnämndens beslut, § 4/2016 
Förslag till nya avgifter 
Nu gä llande avgifter för idrottsanläggningar 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§98 Förslag tilllokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön i statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

cS 

2016-KS-257 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att med upphävande av nu gällande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, anta i ärendet föreliggande lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun, dat 
2016-03-29. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 § 108 att an ta nu gä llande 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för Staffanstorps kommun. 
Miljöbalken (1998 :808) och förordning (1998:899 ) om miljöfarl ig 
verksamhet och hälsoskydd ger kommunen möj lighet att utfärda lokala 
föreskrifter om tomgångskörning, skydd av vattentäkt, eldning, tillstånd för 
vissa typer av djur inom detaljplanelagt område m.m. 

Eftersom revideringsbehov av nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter 
föreligger har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunfullmäktige inkommit med förslag till nya lokala fö reskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun dat 2016 -
03-29. 

I ärendet föreligger lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Staffanstorps kommun vari förslag till ny text markera ts med gult 
och den text som föreslås utgå strukits över. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfu llmäktige besluta att 
med upphävande av nu gä llande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, anta i ärendet föreliggande lokala fö reskrifter 
för a tt skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun, da t 
2016-03-29. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

~-



Slaffanstorps 
kommun 

Ordföra ndens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-05-17 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslu t § 37, 2016 
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Staffanstorps kommun- med förs lag till ändringar 
Nu gällande lokala föreskr ifter antagna av kf § 108/2009 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§99 Förslag till nytt stödsystem för ideella föreningar i 

statfanstorps kommun 
2016-KS-262 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att anta nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 
daterat 2016-02-26, att gä lla från och med 1 januari 201 7 . 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 
stöd/bidrag till ideella fören ingar som är öppna för alla och verksamma i 
Staffanstorps kommun. Kultur- och fritidsnämnden ha r t ill 
kommunfullmäktige inkommit med förslag till nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Staffanstorps kommun då frågan anses vara av principiell 
beskaffenhet. Syftet med stödsystemet är att genom olika stödformer ge 
föreningar möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, 
nyskapande och förebyggande verksamheter av hög kvalite i första hand för 
barn och ungdomar 4- 25 år inom kommunen. 

Kultur- och fritid snämnden tillsammans med Skåneidrotten, Mats Werne 
Sportkonsult och föreningslivet har under ca 6 månader arbetat fram ett 
förslag till nytt stödsystem för föreningslivet i Staffanstorps kommun. 
Anledningen att arbetet med nya bidragsbestämmelser påbörjades var att 
råda nde bidragsnormer anses vara otidsenliga. Kultur- och fritidsnämnden 
kommer under hösten 2016, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
bes lut om att anta nytt stödsystem, att ta upp ärende om upphörande av nu 
gä llande bidragsnormer för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska bes luta 
fö reslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att 
anta nytt stödsystem för ideella fö reningar i Staffanstorps kommun daterat 
2016-02-26, att gä lla från och med l januari 201 7 . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-17 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19, 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 29(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

Förslag till nytt stödsystem för ideella föreningar 
Nu gällande bidragsnormer för ungdomsverksamhet 4-19 år för 
Staffanstrops kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§100 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om översyn av 

behandling av motioner i statfanstorps kommun 
2013-KS-286 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att de ärenden som i kommunfullmäktige har väcks genom motion 
regelmässigt ska avgöras av kommunfullmäktige, utom i sådana fall en 
motion rör sådan fråga som enligt vid varje tid gällande författning åvilar 
nämnd att besluta i, i vilket fall ärendet ska överlämnas till behörig nämnd 
för avgörande, samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 11 maj 2015, § 42, beslutat att återremittera 
rubricera t ärende till kommunstyrelsen "för att sammanväga den 
socialdemokratiska motionen med det från Stabskontoret redovisade i 
ärendet, för att nå en så bred parlamentarisk uppslutning som möjligt." 

Det har befunnits att en sådan sammanvägning som kommunfullmäktige 
begärt ska framtas, lämpligen skulle kunna utgöras av reglering av innehåll 
att kommunfullmäktige sjä lv ska avgöra de ärenden som har väckts genom 
motioner, då utom i de fa ll då beslutanderätten i sådant ärende ankommer 
på nämnd. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att de 
ärenden som i kommunfullmäktige har väcks genom motion regelmässigt 
ska avgöras av kommunfu llmäktige, utom i sådana fall en motion rör sådan 
fråga som enligt vid varje tid gällande författning åvilar nämnd att beslu ta i, 
i vilket fall ärendet ska överlämnas till behörig nämnd för avgörande, samt 
att därmed anse motionen bifa llen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-1 7 
Motion 
Kommunfullmäktige beslut§ 42, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 1(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§101 Remittering av medborgarförslag om att en regnbågsflagga 

ska hissas den 17 maj årligen i statfanstorps kommun 
2016-KS-161 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera medborga rfö rslaget ti ll kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

T ill Staffanstorps kommun har den 11 mars 201 6 inkommit ett 
medborga rförslag om att en regnbågsflagga ska h issas den 17 maj å rligen i 
Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 ma rs 2016 § 39 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Pierre Sjöströ m (S) yrka r att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
medborgarförslaget ti ll kommundi rektören för yttrande. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslu t och 
finner a tt arbetsutsko ttet ha r beslutat i enlighet med detta 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 201 6-05-08 
M edborgarfö rslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 32(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-23 

§102 Svar på medborgarförslag om ett totalförbud för 

försäljning av fyrverkerier i statfanstorps kommun 
2015-KS-594 

Arbetsutskottet beslutar föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att avslå medborgarförslag om ett tota lförbud för försäljning av 
fyrverkerier med hänvisning ti ll det som redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 32, 2016-03-21, beslutat att överlämna 
medborgarförs lag gällande tota lförbud för försä ljning av fyrverkerier i 
Staffanstorps kommun ti ll kommunstyrelsen för bes lut om beredning. 

3 kap 7 § OL anger a tt pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd 
av polismyndigheten om användingen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
be lägenhet och övriga omständ igheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd o lägenhet för person eller egendom. 

I föra rbetena t ill ovanstående anges att kommunen genom lokal föreskrift 
kan begränsa användingen på vissa p la tser, d å i närheten av t ex vå rdhem, 
sjukhus m flr byggnader. M öjligheten är dock avsedd att vara begränsad til l 
vissa p latser eller till användningen av vissa pyrotekniska varor. Att införa 
ett generellt förbud med krav på tillstånd från Polismyndigheten för 
användning av pyrotekniska varor, få r därför anses lägga onödigt tvång på 
allmänheten- detta enligt Länsstyrelsens tolkning och beslu t. 

I föra rbetena (prop 1992/93:210) framhålls vidare att det inte finns skä l att 
motverka användningen i sig av pyrotekniska varor för nöjesändamåL 

Kommunstyre lsens a rbetsutskott konstaterar vid sin beredning a tt då det 
inte finns lagstöd för att mer än i särskilda fa ll begränsa användningen av 
pyrotekniska varor kommer ett förbud mot försäljning att vara 
verkningslöst för att uppnå intentionen i medborgarförslaget. 
Medborgarförs laget föreslås därför avslås . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föres lå kom munstyrelsen beslu ta föreslå kommunfu llmäktige besluta att 
avslå medborgarförslag om ett tota lförbud fö r försäljning av fyrverkerier 
med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 33(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-08 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur U !dr agsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 34(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§103 Svar på medborgarförslag om att förbjuda användandet av 

fyrverkerier och liknande produkter för privatpersoner i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-595 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att med hänvisning till att det inte finns stöd i lagstiftningen (ordningslagen) 
för Staffanstorps kommun att införa sådant generellt förbud som föreslås i 
medborgarförslaget, avslå detsamma. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 34, 2016-03-21, beslutat att överlämna 
medborgarfö rslaget om att förbjuda a nvändandet av fyrverkerier och 
liknande produkter för priva tpersoner i Staffanstorps kommun till 
kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

3 kap 7 § OL anger att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd 
av polismyndigheten om an vändingen med hänsyn till tid punkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

I förarbetena till ovanstående anges att kommunen genom lokal föreskrift 
kan begränsa användingen på vissa platser, då i närheten av t ex vårdhem, 
sjukhus m flr byggnader. M öjligheten ä r dock avsedd a tt vara begränsad ti ll 
vissa platser eller till användningen av vissa pyrotekniska va ror. Att införa 
ett generellt förbud med krav på tillstånd från Pol ismyndigheten fö r 
användning av pyrotekniska varor, får därför anses lägga onödigt tvång på 
allmänheten - detta enligt Länsstyrelsens tolkning och beslut. 

I förarbetena (prop 1992/93 :210) fra mhålls vidare att det inte finns skäl att 
motverka användningen i sig av pyrotekniska varor för nöjesändamåL 

Då det inte finns stöd i lagstiftnigen för Staffanstorps kommun att införa 
sådant förbud som anges i medborgarfö rslaget föreslås att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Yrkanden 

Ordföranden Ch ristian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskot tet ska besluta 
fö reslå kommunstyrelsen beslu ta föres lå kommunfullmäktige besluta att 
med hänvisning till a tt det inte finns stöd i lagstiftningen ( ordningslagen ) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

C5 !fJ 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 35(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

för Staffanstorps kommun att införa sådant generellt förbud som föreslås i 
medborgarförslaget, avslå detsamma. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-08 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur 

!{j 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 36(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§104 Remittering av motion från Werner Unger (S) om förbud att 

använda mobiltelefoner och datorer i simhallen 
2016-KS-78 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen ti ll kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
förbud a tt använda mobiltelefoner och datorer i simhallen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 35 att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta a tt remittera 
motionen till kultur- och fritidsnä mnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderl ag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-08 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 37(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-23 

§105 Remittering av motion från Raili Pikkusaari (V) om 

tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med 

flyktingmottagandet i statfanstorps kommun 
2016-KS-83 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Raili Pikkusaari (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet i 
Staffanstorps kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 § 
36 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning . 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att remittera 
motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-08 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

38(38) 

DATUM: 2016-05-23 

§106 Remittering av motion från Cecilia Cavallin (MP) gällande 

farligt gods (ADR) 

Ordförandens signatur 

CJ 

2016-KS-84 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion 
gällande farligt gods (ADR). Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 
2016 § 37 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslu t om 
beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutskottet ska besluta 
a tt remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-05-08 
Motion 

Justerandes signatur 

tfJ 
Utdragsbestyrkande 


