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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2016-06-13 
Sammanträdestid: 

Plats: 
Paragrafer: 

09.00-16.00, ajournering 09. 10-09.1 2, 10.00-10.15, 
12.35-12.40, 13.05-13 .50, 14.55-15.15 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 81-113 

Ordinarie ledamöter: 

Christian Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidavie (M) 
Laila Olsen (S) 
Jonas Andersson (.SD) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Bj örn Magnusson (L) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pauli (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Ditton (S) 
Tina Xhemajli (M) 
Björn Larsson (C) 

Björn Stigborg (S) 
Hans Rochester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela N ilsson (L) 
Karin Pa lmqvisr (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats Ake Westeson (.SD) 
Berti l Persson (M) 
Rickard Sewerin (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Agneta Ni lsson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Ra ili Pikkusaari (V) 
Eric Hamilton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Ö hman (-- ) 
N ils-Ove Mårtenson (M) 

Tjänstgörande ersättare: 

Jörgen Kinnstad (SD) §§ 81-113 

Maivi Strömberg (MP) §§ 81 -11 3 

Bertil Palm (M) §§ 81-113 

Staffan Linde (M) §§ 81-113 

Toni N ilsson (SD) §§ 81 -113 

Pierre Lindberg (M) §§ 81-113 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

. .JIJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Justera n de: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-06-13 

Yvonne Nilsson (C) Ordf. 
Magnus Lunderquist (KO) 
Marie Saltarsk i (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Richard Olsson (50) 
Marhs Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 

Filip Nordahl (M) §§ 81-113 

Totalt 41 ledamöter 

Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson 
Rådhuset, 2016-06-17 klockan 13.0 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!J V 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-1 3 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justera t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 

Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sä tts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
2016-06-13 
09.00-16.00, ajournering 09. 10-09.12, 10.00-10.15, 
12.35-12.40, 13.05-13.50, 14.55-15.15 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 81-113 

2016-06-17 
2016-07-09 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ll!J el---
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§91 Deta ljplaneuppdrag för fas tigheten Stanstorp l :1 77 ................................. 28 
§92 Markpriser för verksamhetsmark inom Staffanstorps kommun ................. 30 
§93 Ändring av avgifter fö r idrottsanläggninga r i Staffanstorps kommun ........ 31 
§94 Lokala fö reskrifter för att sk ydda människors hälsa och miljön i 

Staffa nstorps kotnmun ................. .. .................. ... ........ .... ..... ... ... .... ... ........ 32 
§95 Nytt stödsystem för ideella fö reningar i Staffanstorps ko mmun ................ 33 
§96 Ombyggnad av H jä rupslundsskolans ventilationssystem ........................... 34 
§97 O mbyggnad av Ryttarbyns fö rskola .......................................................... 35 
§98 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att införa jämställdhetsintegrering i 
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§99 Svar på motion från Pierre Sj öström (S) om översyn av behand ling av 

motioner Staffanstorps kommun ........ .. ... .. ...... .. ........ .. .............................. 37 
§ 100 Val av ny led amot i miljö - och samhällsbyggnad snä mnden efter Kent 

Lindlöf (MP) ... .. ... .. ....... ... .. ..... .. .... ...... ... ... ................................................ 38 
§l O l Interpellation stä lld till socia lnämndens ordförande om äldreomsorgens 

kvalitet .......................................... .. ......................................................... 39 
§ 102 Interpellation stä lld till socia lnämndens ordfö rande om platser i särskilt 
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§ 103 Interpella tio n stä lld till barn- och utbildningsnämndens ordförande om 
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§ 104 Interpella tio n stä lld till kultur- och fritidsnämndens ordfö rande om 
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§105 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att a nlägga en bullervall 

längs E22 mellan Farterslundsvägen och Ljungs H andel. .... .. ........ ............ . 43 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4AI cf/t 
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eventuell höjning av hastighetsgränserna på G:a Lundavägen i Hjärup ..... 44 
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§ 108 Remittering av motion frå n Pierre Sjöström (S) om fler platser i särskilt 
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§ 109 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Staffanstorpshus AB från Björn 
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§110 Årsredovisn ing och revisionsberättelse 2015 för FINSAM 
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§ 111 Remittering av motio n från Carina Ditton (S) om lekvärdesfa ktorer för 
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§ 112 Beslut om ha ndläggning av medborgarförslag gällande trafikhinder i 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n d e 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§81 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats 

för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rocl1ester (M) och Agneta Ni lsson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 17 juni 2016 klockan 
13.00 i Rådhuset. 

Ordförandens signatur J~:ndes signatur Jt_ Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(53) 

DATUM: 2016-06-13 

§82 Förändring och godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärende 23 " Interpellation om att ansluta Staffanstorps kommun till 
Klimatsamverkans upprop om 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020" och 
ärende 28 "Medborgarförslag om att återinviga fontänen på 
Brå högsplatsen i Staffanstorp" utgår då dessa blivit återtagna, 

att ärende 22 "Interpellation gällande barn- och utbildningsnämndens 
överskridande på minus 22.8 miljoner kronor" behand las sist på 
dagordningen, samt 

att godkänna föredragningslistan tillsammans med följande ärenden som 
tillkommit efter utsänd dagordning: 

• Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om fler platser i 
särskilt boende 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i Staffanstorpshus AB av Björn 
Magnusson (L) 

• Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för 
samordningsförbundet FINSAM Burlöv-Staffanstorp 

• Remittering av motion från Carina Dilton (S) om lekvärdesfaktorer 
för förskolor i Staffanstorps kommun 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande Trafikhinder i 
området Trädgårdslunden i Hjärup 

Ovan nämnda tillkomna ärenden kommer att behandlas d irekt efter 
punkten "Anmälningar " . 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-13 

§83 Svar på medborgarförslag gällande totalförbud för 

försäljning av fyrverkerier i statfanstorps kommun 
2015-KS-594 

Kommunfullmäktige beslutar beslutar 

att avslå medborgarförslag om ett totalförbud för försäljning av 
fyrverkerier med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 32, 2016-03-21, beslu ta t att överlämna 
medborgarförslag gällande totalförbud för försäljn ing av fyrverkerier 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 a nvändingen med hänsyn till tid punkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd o lägenhet för person eller egendom. 

I förarbetena till ovanstående anges att kommunen genom loka l föreskrift 
kan begränsa användingen på vissa platser, då i närheten av t ex vårdhem, 
sjukhus m flr byggnader. Möjligheten är dock avsedd att vara begränsad till 
vissa platser eller till användningen av vissa pyrotekniska va ror. Att införa 
ett generellt förbud med krav på tillstå nd från Polismynd igheten för 
användning av pyrotekniska varor, får därför anses lägga onödigt tvång p å 
a llmänheten - detta enligt Länsstyrelsens tolkning och beslut. 

I förarbetena (prop 1992/93:210) framhå lls vidare att det inte finns skäl a tt 
motverka användningen i sig av pyrotekniska va ror för nöjesändamåL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konsta terar vid sin beredning att då det 
inte finns lagstöd för a tt mer än i sä rskilda fa ll begränsa användningen av 
pyrotekniska varor kommer ett förbud mot försä ljning att vara 
verkningslöst för att uppnå intentionen i medborgarförslaget 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska bes luta 
att avslå medborgarförslag om ett totalförbud för försä ljning av 
fyrverkerier med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes s ignatu~ Utdragsbestyrkande 

Cf/ !l ;j (J!f(__ 
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rR~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 95, 2016 
Med borgarförslag 

Ut dr agsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§84 Svar på medborgarförslag om att förbjuda användandet av 

fyrverkerier och liknande produkter för privatpersoner i 

statfanstorp 
2015-KS-595 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till a tt det inte finns stöd i lagsti ftningen (o rdningslagen) 
fö r Staffanstorps kommun a tt införa såd ant generellt förbud som föreslås i 
medborgarförslaget , avslå detsamma. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 34, 201 6-03-21 , besluta t a tt överl ämna 
medborgarfö rslaget om a tt förbjuda användandet av fyrverkerier och 
likna nde produkter för pr iva tpersoner i Staffanstorps ko mmun t ill 
kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

3 ka p 7 § OL anger a tt p yrotekniska varor inte får användas utan tillstånd 
av p olismyndigheten om a nvändingen med hänsyn t ill tidpunkten, p latsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd o lägen het för person eller egendom. 

I förarbetena till ovanstående a nges a tt kommunen genom lokal föreskrift 
kan begränsa a nvändingen på vissa pla tser, då i närheten av t ex vårdhem, 
sjukhus m.fl. byggnader. M öjligheten är d ock avsedd att vara begränsad t ill 
vissa pla tser eller till användningen a v vissa pyrotekniska varor. Att införa 
ett generellt fö rbud med krav på tillstånd från Polismyndigheten för 
användning av pyro tekniska varor, får därför a nses lägga onödigt tvång på 
allmänheten - detta enligt Länsstyrelsens tolkning och beslut. 

I förarbetena (proposition 1992/93:210) framhålls vidare att det inte finns 
skäl att motverka an vändningen i sig av pyrotekniska varor för 
nö jesändamål. 

Då det in te finns stö d i lagstiftnigen för Staffanstorps kom mun att införa 
sådant förbud som anges i medborgarförslaget fö reslås a tt 
ko mmunfullmä ktige avslå r detsamma. 

Yrkanden 

O rdföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmä ktige ska besluta 
att med hän visning till a tt det inte finns stöd i lagstiftn ingen (ordningslagen) 
för Staffanstorps kommun att infö ra sådant generellt för bud som föreslås i 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

Il~ L 
Utd ragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

medborgarförs laget, avs lå detsamma . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 96, 2016 
Med borgarförslag 

Justerandes signa tur 

!IAI ~ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-06-13 

§85 Arsredovisning för år 2015 för Staffanstorps kommun 
2016-KS-98 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 201 5 års förvaltning och räkenskaper, 
samt 

a tt godkänna överlämnad årsredovisning/sammanstä lld årsredovisning fö r 
å r 2015 fö r Sta ffa nstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Sedan kommunstyrelsen erhå llit övriga nämnders redovisning av 
medelsförva ltningen under föregående budgetår ska kommunstyrelsen 
upprätta en årsredovisning. 

Årsred ovinsingen ska av kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna och 
kommunfullmäktige senast den 15 april året efter det som redovisn ingen 
avser. Årsredovisningen ska sed an godkännas av kommunfullmäktige, som 
före beslut om godkännande av å rsredovisningen bör ha fattat beslut om 
ansvarsfrihet ska beviljas eller inte. 

Under a journering av dagen s sammanträde klockan 09.10-09.12 bered s 
närvara nde allmänhet tillfälle a tt stä lla frågor om 2015 års å rsredovisning, 
då med notering a tt inga frågor framställs under denna frågestund. 

Efter återupptagande av överläggningen i ärendet föredra r 
ko mmunrevisionens ordförande Thomas Schiffer revisionsberättelsen 
avseende år 201 5, va rvid ha n även tillstyreratt kommunstyrelsen och 
övriga nämnder och enskilda förtroendevalda bevilj as ansvarsfrihet å r 2 015 
års fö rva ltning och räken skaper. 

Det a ntecknas till kommunfullmä ktiges protokoll att de ledamöter och 
tjänstgörande ersättare som är redovisningsskyldiga t ill kommunen avstår 
från att delta i ko mmunfullmä ktiges beslut vad avser ansvar för egen del för 
201 5 års förvaltning och räkenskaper. 

Yrkanden 

O rdfö ra nden Yvonne N ilsson (C ) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
fö rtroendevalda ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och räkenskaper. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 
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Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
Magnus Lunderquist (KD), Björn Magnusson (L) och Björn Larsson (C), att 
kommunfullmäk tige ska besluta att godkänna överlämnad 
årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2015 för Staffanstorps 
kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande enl igt ovan, varvid 
proposition om beviljande av ansvarsfrihet ställs separat för respektive 
nämnd/styrelse, och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med detta. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Christian Senessons (M) m.fl. 
yrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med detta . 

Protokollsanteckning 

Ledamöterna för Miljöpar itet lämnar en protokollsanteckn ing, se bilaga 1. 

Särski lda uttalanden 

Ledamöterna för Miljöpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 48, 2016 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse 

Justerandes signatur 

/) J) 

Utdragsbestyrka n de 



13juni 2016 

miljöpartiet de gröna Ql 
STAFFANSTORP 

Protokollsanteckning 
Årsredovisning 2015 - deltar ej i beslut 

Miljöpartiet de gröna deltar ej i beslutet att godkänna årsredovisning 2015 

Vi anser att revisionens kritik och rekommendationer för kommunens årsredovisning för år 2015 

är välgrundade och bör hörsammas. Det är oväsentligt att det finns åsikter om att den så kallade 
fullfonderingsmodellen för pensionsskulden skulle vara en bättre modell, då den ju är olaglig. Att 

den saknar stöd i lag är utom tvivel, och diskussionen har skett även t idigare år. Vi har bestämt oss 
för att inte längre stå bakom ett olagligt redovisningsförfarande. 

Att kommunen uppnår ett positivt resultat för 2015 endast tack vare en olaglig redovisningsprincip 
är för oss det avgörande tecknet på att vi behöver hörsamma revisionen och byta princip infö r 

bokslutet 2016. Miljöpartiet de gröna hoppas att fler partier ansluter sig till principen att 
redovisningen av hur vi använder skattemedel alltid ska vara laglig och följa god redovisningssed. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§86 Information om koncernbolagens bokslut 2015 
2016-KS-98 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Mikael Forsberg, VD för Staffanstorps Centrum AB, informerar om 
ko ncernbolagens bokslut för å r 201 5. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att lägga informatio nen till ha ndlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfu llmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/I IJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§87 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 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Staffanstorps kommun tecknar Avtal om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hä lso- och s jukvå rden i Skåne med Region Skåne, 
da terat 2016-01-19. 

Ärendebeskrivning 

M ellan kommunerna i Skåne och Region Skåne h ar sedan Ädelreformen 
1992 funnits o lika överenskommelser om ansvaret för hälso- och 
sjukvårdsfrågorna . Det dagliga samarbetet har haft behov av o lika 
lösningar för att fungera bättre. Erfarenheter från olika verksamheter visar 
dock tydligt att det finns stora brister i samverkan, speciellt när det gäller 
de mest sjuka i hemsjukvården. Dessutom visar utvecklingen inom 
huvudmännens områden samt den kommande demografiska utvecklingen 
att det krävs en djupare ana lys av de kommande behoven och att man tar 
fram nya samarbetsformer och arbetsmodeller. 
2013 p åbörj ades arbetet med ett nytt avtal. Arbetet har letts av dels en 
po litisk styrgrupp och dels o lika tjänstemannagrupper. Under a rbetets gång 
har dialog också förts med politiska ledningar, företrädare för professionen 
och brukarorganisationer. 
Ett första förslag togs fram i maj 2015 och efter diskussioner och 
synpunkter från kommunerna reviderades förslaget . Framför a llt har 
frågorna om uppföljning och hantering av tvister och avta lstid föränd ra ts 
samt vissa ansvarsfrågor har tydliggjorts. 
Syftet med det nya avta let är a tt säkra ett gott och jäml ik t omhänder
tagande för de personer som får hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunen och Region Skåne. Inom avtalet fin ns ett utvecklingsåtagande 
som ska leda till en hö jd kva litet för den enskilde men också till ett bättre 
resursutnyttjande. 
Den medicinska och tekniska utveck lingen gör att allt fler sjukvårdsinsatser 
kan utföras i den enskildes hem. Utvecklingsarbetet ska ar beta för a tt stödja 
detta. Genom att utveckla nya gemensamma vårdformer men också öka d e 
förebyggande insatserna ska bä ttre möjligheter skapas för att k lara det 
ö kade vårdbehovet. 
För målgruppen de mest sjuka med omfattande vå rdbehov ska 
gemensamma team med lä kare frå n regionen och sjuks köterska från 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J IJ 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

(Jl,~ 

Kommunfullmäktige 16(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

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 a tt skapa en bättre gemensam utveckling. 
Vad gä ller de ekonomiska frågorna har flera utredningar visat på att det är 
svårt a tt 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 fö r viss personal. 
De kommande årens utveckling kommer att visa på vilka behov som 
kommer a tt finnas. 
Utvecklingen kommer att följas for tlöpande 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 a nsvarsområde. Resursbrist få r inte vara ett skäl för 
parterna att inte fullfölja sin del av ansvaret för vård och omsorg t ill den 
enskilde så en viss beredskap för ökade kostnader bör finnas. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderquist 
(KD) och Pierre Sjöström (S) att kommunfullmäktige besluta att 
Staffanstorps kommun tecknar Avtal om ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne med Region Skåne, daterat 2016-
01-19. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 67, 2016 
Avtalsförslag till ett nytt avtal om ansvarsfördeln ing och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i Skåne 
Grundöverenskommelse Del A 
Utvecklingsplan Del B 
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Samverkan och organisation Del C 
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§88 Plan för integrering samt Bostadsstrategi för nyanlända i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-551 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Integrationsplan samt Bostadsstrategi för nyanlända för 
Staffa nstorps kommun samt 

att delegera till kommunstyrelsen att fortsättningsvis göra revideringar i 
dokumenten. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har under några år tagit emot ensamkommande 
barn. Under 2016 kommer en ny målgrupp att anvisas kommunen. Den l 
mars 2016 t rädde ny lagstiftning i kraft - lag (20 16:38) om mottagande av 
vissa nya nlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att Staffanstorps 
kommun kommer att anvisas nyanlända som bevilj ats uppehållstillstånd . 

Integrationsplanen beskriver hur kommunen kommer a tt arbeta med 
integrationsfrågor utifrån lagstiftn ing, reglementen, riktlinjer och 
nämndernas verksamhetsmåL M ålgrupp för integrationsplanen är 
nyanlända, det vill säga nyanlända invandrare som bevilj ats 
uppehållstillstånd - kan vara vuxen , eller barn med medföljande förälder 
eller annan lega l vårdnad shavare. T ill Integrationsplanen för också en 
bostadsstra tegi för nyanlända. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av M agnus Lunderquist 
(KD), att kommunfullmäktige ska besluta att anta Integrationsplan samt 
Bostadsstrategi för n yanlända för Staffanstorps kommun samt a tt delegera 
till kommunstyrelsen att fortsättningsvis göra revideringar i dokumenten. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämma nde av Dav id Wittlock (MP), bifa ll 
till Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande enligt ovan men det ti llägget att 
Bostadsstrategin för nyanlända ska kompletteras med fö ljande: 
" I samband med ny exploatering ska dialog föras med exploatören kring 
kommunens ansvar för bostäder för nyanlända med avsikt a tt bidra till 
mö jligheterna till bostadsförsörjning. Staffanstorps kommun ska i varje 
område ges möjlighet a tt köpa ett antallägenheter som mo tsvarar 5 % av 
exploateringen (d.v.s. l lägenhet av 20). Dessa upplåts till socia la ändamål 
inkl. nyanlända.", samt 
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"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 ä ldre fastigheter som är till salu, 
om fastigheten lämpar sig vä l, som bostad till socia la ändamål (ink!. 
nyanlända).". 

Richard Olsson (SD) yrkar bifall till Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande 
enligt ovan med det tillägget att Integrationsplanen ska kompletteras med 
följande: 
Under punkten 2, "Grundläggande utbildning i Svensk historia för 
nyanlända vuxna. " , samt under punkten 7 första stycket, " Svenska kyrkans 
resurser är också en viktig del att använda sig av för att få nyanlända att 
snabbare ta d el av det svenska samhället.". 

H elene Ö hma n ( -- ) yrkar bifall till Christian Sonessans (M) m. fl. yrkande 
enligt ovan med det tillägget att stöd ska ges fö r att underlätta nyan ländas 
behov genom kontakt med religiösa organisationer. 

Christian Sonessans (M) yrkar avslag på Pierre Sjöströms (S) m.fl. 
tilläggsyrkande enligt ovan. 

Björn Magnusson (L) yrkar avslag på Richard Olssons (SD) tilläggsyrkande 
enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på Christian Sonessans (M) m.fl. 
yrkande om att kommunfullmäktige ska besluta att anta Integrationsplan 
samt Bostadsstrategi för nyanlända för Staffanstorps kommun samt att 
delegera till kommunstyrelsen att fortsä ttningsvis göra revideringar i 
dokumenten och finner att kommunfullmäktige har bes luta t i enlighet med 
detta . 

Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsyrkanden enligt ovan 
var för sig, då med avslagsyrkanden från Björn Magnussons (L) och 
Christian Sonesson (M), och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
avslå samtliga tilläggsyrkanden. 

Omröstning begärs vad gäller Pierre Sjöströms (S) ti lläggsyrkande enligt 
ovan. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Christian Sonessans (M) avslagsyrkande på Pierre 
Sjöströms (S) tilläggsyrkande röstar ja . 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) till äggsyrka nde röstar nej. 
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Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 
nej-röster beslutat a tt avslå Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande. 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nina Vidavie M x 
La ila Olsen s x 
Jonas Andersson SD .Jörgen Kinnstad x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cava llin MP Maivi Strömberg(MP) x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so Toni N ilsson (SD) x 
Bertil Persson M x 
Rickard Seweri n s x 
Åsa Ekstrand M x 
Agneta Ni lsson s x 
Beri t Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Ra ili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M Pierre Lindberg (M) x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Marie Saltarski s x 
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Thomas Carlstedt M Filip Nordahl (M) x 
Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Reservationer 

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

H elene Ö hma n ( --) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Ledamöterna för Miljöpa rtiet reserverar sig muntligt till fö rmån för eget 
yrkande. 

Ledamoten Raili Pikkusaar i (V) reserverar sig muntligt till förmån fö r Pierre 
Sjöströms (S) tilläggsy rkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 68, 2016 
Plan för integrering 
Bostadsstrategi 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



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 

r iktigt 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 Staffanstorp 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 

Staffanstorps 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 a llmännytta, byggföretag och 

kommuner för nybyggnation av både hyresrätter och bostadsrätter. 

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

beskattning av bostadssektorn 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. Specialfastigheter 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). 

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 säljs utan används till 
socia la 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. 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. statfanstorps kommun ska även överväga att köpa in äldre 
fastigheter som är till salu, om fastigheten lämpar sig väl, som bostad till sociala ändamål inkl. 
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. 

Staffanstorp den 13 juni 2016 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

Pierre Sjö tröm (S) 
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§89 Byggnation av ny skola i norra Staffanstorp 
2015-KS-238 

Kommunfullmäktige beslutar 

att en ny sko la för ca 550 elever ska byggas på elen torn t och 
omkringliggande kommunal mark, J ä r Trekantens förskola iJag är 
placerad . Denna skola betj änar norra Staffanstorp och cr~i:itter 
Annerosko lan och Borggå rJsskolan , 

att nuvarande ve rksam het på T rekantens förskola bereds pi ab p.1 r\n nero 
fö rsko la, 

att kommunstyrelsens tid igare bes lu t om att Ann eroskolans ,·crk~a rnhetc r 

flvttas ti ll Bråhögssko lans lokaler kvarstår och genomförs ti ll hö~ttermin en 
2015 för att ge elever och persona l en god miljö till s den nya 
sko lbyggnaden står klar, 

att Borggårdsskolans \·e rksa mhet fl)·ttas till de1 1 nya ~kolan när den i:-tå r 
klar och då upphör skoln :rksa mhetcn \·id Bo rggård~sko l an, 

att mil jö- och samh ä llsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
deta ljplan för marken J är, och i anslut1 1ing till nuvaranJe T rekantens 
fö rskola, ~å att den kan innehå lla en ny skola, samt 

att miljö- och sam hä ll sb~·ggnadsnämn de n får i uppdrag att ,·idta ~ä rsk i i Ja 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder fö r att säkra skolväga rna kring den nya 
sko lan samt skolväga r fr.1n Borggårdsomradet till den n)·a skolan. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet föra nleds av förvaltningsrättens i Malmö dom den 17 maj 2016 i 
mål 6302-15 varigenom kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2015, § 86, 
har upphävts. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta att en ny sko la 
för ca 550 ele\·er ska byggas på den tom t och omkringliggande kommunal 
mark , dä r T reka n ten s fö rskola idag ä r placerad. Den na skol a betjäna r 
norra Staffansto rp och ersä tter Anneroskolan och Borggårdsskolan, att 
nuvarande \·erksamhet på T rekantens förskola bereds p l ab p.1 r\ nn cro 
försko la, att kommunstyrelsens tidigare beslut om att An nerosko lans 
\·crksarnheter flyttas ti ll Brahögssko lans lokaler k.\·a rstå r och genom förs ti ll 
h ö~ tterm in en 
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2015 för att ge eb ·er och personal en god milj ö till , den n ~·a 
sko lbyggnaden stå r kl ar, att Borggå rdsskolans Ycrksam hct fl~ · ttas ti ll den 
nya skolan när den står kl a r och då upphör s ko l n;rk~amheten vid 
Rorggårdsskol an, att mil jö- och samhä ll sbyggnadsnäm nden får i uppdrag 
att ta fram en ny detaljpl an för marken där, och i anslutning ti ll nu ,·arande 
T re kantens förskola, så a tt den kan innehålla en ny skola, amt 
a tt miljö- och sa rn h ä ll sb ~·ggnad~nämnden få r i uppdrag all ,·id ta ~ä rsk. i lda 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder fö r a tt säkra skoh·ägarna kring den n ~·a 
skolan samt skoh·ägar fr.w Borggå rdsomradet till den n~·a ~ko l atl. 

Da,·id Wittlock (~ lP ) yrka r att kom mun full mäktige ~ka be-, iuta a tt 
aterremi ttera årendet ti ll kommttrl'>t~·re l <.,e n för all utred:l. och ge 
kom munfullmäk tige ett fullgott be,Jutsunderlag för ~koiYcrksamheten s 
möjligheter att t i llgodo~e behon:t. a' ~ko i \'Crk::.amhc t i norra ~taffansto rp på 
kort och lang sikt ~amt alt ma tt1 ing och rcdo,· i ~n i ng li lan fördröjn ing gör::. 
a\' k ra ftledni ngarna~ nun n andc och planerade strAiningsp<herkan på 
aktuell a områden. 

Rai li Pi kkusaari (\ ' ) ~Tkar i för~ ta hand a tt kornmun fullmäktige .... ka besluta 
au bifa lla DaYid \'\ ' ittl ock~ (,\l P) ~ ·rka nde enligt o\·an och i and ra hand att 
komm unfullmäktige ska bc-, luta att a\·sla Christian ~onc ........ on~ ( \l ) m.fl. 
yrkande en ligt o,·a tl. 

Beslutsgång del 1 

Ordföranden stä ller först proposition på David Wittlocks (MP) yrkande om 
återremiss samt Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande om a tt ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige har 
beslutat att ärendet ska avgöras vi dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande om att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller David Wittlocks (MP) yrkande om återremiss röstar nej. 

Omröstningsresultat del1 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 36 ja-röster och 5 nej
röster besluta t att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordinarie ledamöter Tiänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sanesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nina Vidavie M x 

'f/ /III 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Kommunfullmäktige 24(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

Laila Olsen s x 
Jonas Andersson SD Jörgen Kinnstad x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP Maivi Strömberg (MP) x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemaj li M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so T o ni Nilsson (SD) x 
Bertil Persson M x 
Rickard Sewerin s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaa ri v x 
Eric Hamilton M Pierre Lindberg (M) x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Marie Salta rski s x 
Thomas Carl stedt M Filip Nordahl (M) x 
Richard Olsson so x 
Maths J oh ansson SPI x 
Ri chard Fridh s x 
Yvonne N ilsson c x 
Totalt: 41 36 5 

Bes lutsgång del 2 

Ordföranden stä ller dä refter proposition på Christia n Sonessans (M) m. fl. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;;)j 
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kommun 

Ordförandens signatur rr, 

Kommunfullmäktige 25(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

yrkande enligt ovan mot Raili Pikkusaaris (V) avslagslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian 
Sonessans (M) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Den som bifaller Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Raili Pikkusaaris (V) avslagasyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat del 2 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 36 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nina Vidavie M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson SD Jörgen Kinnstad x 
Liliana Lindström M x 
Cecili a Cavallin MP Maivi Strömberg (MP) x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ul la Winrup SD x 
Carina Di lton s x 
Tina Xhemaj li M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nil sson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD Toni N ilsson (SD) x 
Bertil Persson M x 
Rickard Sewerin s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

;?{! 
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Kommunfullmäktige 26(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M Pierre Lindberg (M) x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
N ils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M Filip Nordahl (M) x 
Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne N ilsson c x 
Totalt: 41 36 5 

Reservationer 

Ledam öterna för Miljöpa rtiet reserverar sig skriftlig t till förmå n fö r eget 
yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 82, 2016 
Kommunstyrelsens beslut § 86, 2015 
Förva ltningsrätten s dom 17 ma j 2016, må l nr 6302-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



miljöpartiet de gröna Q 
STAFFANSTORP 

Reservation 2015-KS-238 

'0'147J&t ( 1 KF J Zq, txOJo 

13juni 2016 

Byggnation av ny skola i norra Staffanstorp 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot att kommunfullmäktige beslutat enligt f"örslag i §82 
den 13juni 2016 (2015-KS-238) 

Miljöpartiet anser fortfarande att beslutet om att avveckla Anneroskolan och Borggårdsskolan till 
förmån för en nybyggd skola placerad på den tomt och omkringliggande mark där Trekantens 
förskola idag är placerad, med följden att Trekantens förskola slås samman med Annero förskola, 
är ett förhastat och dåligt utrett förslag. Därför reserverar vi oss kraftigt mot beslutet. 

Det saknas tillräcklig analys av hur verksamheten hade kunnat omorganiseras på annat sätt, utan 
att kräva sammanslagning till en skolenhet som helt enkelt inte får plats på den nu tänkta platsen. 

Placeringen är inte bra ur miljöperspektiv, trafikperspektiv, boendeperspektiv eller elevperspektiv. 
Beslutsunderlaget är mycket bristfålligt och saknar den information som krävs för att ett beslut ska 
tas på goda grunder. Vi anser att de problem som redan framkommit i ärendet borde vara 
tillräckligt för att kommunstyrelsen ska besinna sig och på allvar utreda hur man bäst organiserar 
och lokaliserar förskole- och skolverksamheten i Staffanstorp, där man också inkluderar 
Bråhögsskolan och Balderskolan i norra Staffanstorps verksamhetsområde för en komplett bild. 

Sedan det dessutom framkommit att kraftledningarnas strålning sannolikt överskrider de 
gränsvärden som gäller för nybyggnation blir det än viktigare att först säkerställa såväl de 
organisatoriska som de tekniska förutsättningarna innan detta beslut och relaterade beslut tas 
slutgiltigt. 

Staffanstorp riskerar att hamna i ett allvarligt underskott av skollokaler i norra Staffanstorp inom 
10-15 år, då utan möjlighet att expandera verksamheten eftersom Norra Skolans yta är kraftigt 
begränsad och övriga möjliga ytor redan projekteras för annan byggnation. Miljöpartiet ser med 
oro på den skyndsamma hanteringen och anser att ansvaret för kommande eventuella fördyrande 
omständigheter i projektet ligger helt på övriga beslutande partier, som valt att ignorera 
varningssignaler till förmån för ett oöverlagt beslut. 

Miljöpartiet de gröna i Sta:ffanstorp, genom David Wittlock 



Staffanstorps 
kommun 

Kom m u nfu Il mäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§90 Markbyte mellan statfanstorps kommun och 

Kommunfastigheter AB 
20 16-KS-180 

Kommunfullmäktige beslutar 

27(53) 

DATUM : 2016-06- 13 

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

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps 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 att exploatera mark som idag ägs av Staffanstorps kommun. 
Samtidigt har kommunen i tidigare önskemål stä llt en förfrågan kring att 
anskaffa mark som ägs av Kommunfastigheter i anslutning till 
Baldersskolan - Storgatans förlängning. 
Bytet sker utan vederlag mellan parterna. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
godkänna markbyte mella n Staffanstorps kommun och Kommunfastigheter 
AB i enlighet med Kommunsfastigheter AB:s begäran, daterad 2016-02-12 
och med godkännande av upprättat markbytesavtal beträffande Stanstorp 
1:6, Stanstorp 1:177 och Brågarp 6: 159, berörande Annero bostäder. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till bes lu t och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Särskilt uttalande 

Ledamöterna för Miljöpartiet meddelar a tt de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 71, 2016 
Skrivelse, Begäran om markbyte daterad 2016-02-12 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

p/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06- 13 

§91 Detaljplaneuppdrag för fastigheten stanstorp 1:177 
2016-KS-185 

Kommunful lmäktige beslutar 

att uppdra åt miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden att ta fram en ny 
detaljpla n för fastigheten Stanstorp 1:177. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har i egenskap av fastighetsägare till 
Stanstorp 1:1 77, inkommit till kommunen med begäran om planläggning 
för bostadsändamå L För att kunna på börja arbete med föravtal mellan 
parterna föreslås kommunstyrelsen godkänna uppdraget för att i nästa steg 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska kunna besluta om uppdrag för 
ny detalj plan . 
Området omfattar ca 16000 kvm. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
uppdra å t miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden att ta fr am en ny 
deta ljpla n för fastigheten Stanstorp 1:177. 

David Wittlock (MP) yrkar i första hand att kommunfullmäktige ska 
beslu ta att uppdra å t milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en 
ny detaljplan för fastigheten Stanstorp 1:177, u nder förutsä ttning a tt 
samråd om Norra Skolan genomförts och att miljöutredningar bekräftat att 
avsett område på Trekanten är lämpligt för sådan nybyggnation, samt i 
andra hand att kommunfullmäktige ska besluta att avslå Christia n 
Sonessans (M) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer, sedan kommunfullmäktige godkänt denna 
propositionsordning, först proposition på Ch ristian Sonessans (M) yrkande 
och David Wittlocks (MP) förstahandsyrkande enligt ovan och finner att 
kommunfullmä ktige har besluta t i enlighet med Christian Sonessans (M) 
yrkande samt att David Wittlocks (MP) andrahandsyrkande dä rmed fa llit. 

Reservationer 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till fönnån för eget 
yrkande, se bi laga 1. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;Jr! ~· 
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kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 29(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2016-06-13 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 91, 2016 
Skrivelse, Begäran o m planläggning 2016-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!liV 
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~ 13 juni 2016 

miljöpartiet de gröna QJ 
STAFFANSTORP 

Reservation 2016-KS-185 
Uppdrag om föravtal samt detaljplaneuppdrag för 
fastigheten stanstorp 1:177 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att gå vidare med Toravtal och 
detaljplaneuppdrag Ior fastigheten stanstorp 1:177. 

Vi anser att, då det fortfarande finns stora frågetecken och risker vad gäller placeringen av Norra 
Skolan, kommunfullmäktige tar en praktisk och ekonomisk risk genom att ta beslut som gör det 
svärare och dyrare att planera en skola inom stanstorp t: 177 om det visar sig vara olämpligt 
(vilket vi är övertygade om) att bygga på nu avsedd tomt på Trekanten. 

Vi vidhåller att beslutets samtliga att-satser skulle villkorats med följande formulering: 

[..]under förutsättning att samråd om Norra Skolan genomförts och att miljöutredningar 
bekräftat att avsett område på Trekanten är lämpligtför sådan nybyggnation . 

.. 
Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom Da~d-Wittlock 
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§92 Markpriser för verksamhetsmark inom Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-169 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Exploateringsavde lningen har dels genom utförd värdering av 
verksamhetsmark och dels med egen kännedom om markpriser inom de 
nä rliggande kommunerna konstaterat a tt prisbilden varierar mellan 
300kr/kvm tomtarea och 1500 kr/kvm tomtarea. De lägre beloppen finns 
företrädesvis inom Svedala, Lomma och Staffanstorp. Inom M a lmö, Burlöv 
och Lund hamnar priset mellan 650krlkvm och 1500 kr/k vm; det lägre 
beloppet i M a lmös södra dela r, med bestämmelsen ej livsmedel, byggrätt 
40% och det övre beloppet med bestämmelsen handel/l ivsmedel, 
bensinsta tion mm, byggrätt 50%. 
Staffanstorps kommun har de senas te åren blivit en attrakt iv ort för 
eta blering av mindre verksamheter då vårt geografiska läge anses positivt; 
nära till större vägnät som europavägar, hamnar och fl ygpla tser. 
Staffanstorps kommun har i dagsläget ett verksamhetsområde med delvis 
skyltl äge mot länsväg 108 vilket gör området attraktivt. Ett markpris 
mella n 500 kr/k vm och 700kr/kvm är en nivå som kan anses vara rimlig. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska beslu ta 
att faststä lla a tt priset för verksamhetsmark inom Staffanstorps kommun 
ska vara mellan 500 kr/kvm tomtarea upp till 700 kr/kvm tomtarea . 
Lai la Olsen (S) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta att bi fa lla 
mo tionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 69, 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§93 Ändring av avgifter för idrottsanläggningar i statfanstorps 

kommun 
2016-KS-143 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt bordlägga ä rendet ti ll nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avgifter för idrottsanläggningarna antogs 2013. Kultur- och 
fritidsnämnden har föres lagit revideringar i bestämmelserna kring avgifter 
samt en hö jning av avgiftsnivån. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
a tt bordlägga ärendet ti ll nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 84, 2016 
Förslag till avgifter för idrottsanläggningar 2016-02-0 1 
Nu gä llande avgifter för idrottsanläggningar 
Kultur- och fritidsnä mndens beslut § 4, 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06- 13 

§94 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön i statfanstorps kommun 
2016-KS-257 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfu llmäk tige beslutade 2009-11-30 § 108 att anta nu gällande 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för Staffanstorps kommun. 
M iljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ger kommunen möjlighet att utfärda loka la 
föreskrifter om tomgångskörning, skydd av vattentäkt, eldning, tillstånd för 
vissa typer av djur inom detaljplanelagt område m.m. 

Eftersom revideringsbehov av nu gä llande lokala hälsoskyddsföreskrifter 
föreligger har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunfullmäktige inkommit med förslag ti ll nya lokala föreskrifter fö r 
att skydda människors hä lsa 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 markerats med gult 
och den text som föreslås utgå strukits över. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C ) yrkar att kommunfullmäktige ska bes luta 
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 85, 2016 
Förslag tilllokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 
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§95 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-262 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

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

Kultur- och fritidsnämnden 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 
rådande bidragsnormer anses va ra otidsenliga. Kultur- och fritidsnämnden 
kommer under hös ten 201 6, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut om att anta nytt stödsystem, att ta upp ärende om upphörande av nu 
gällande bidragsnormer för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmä ktige ska besluta 
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 86, 201 6 
Förslag till nytt stödsystem 2016-04-26 
Nu gä llande bidragsnormer antagna av kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19, 201 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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§96 Ombyggnad av Hjärupslundsskolans ventilationssystem 
2016-KS-289 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ombyggnaden av Hjärupslundsskolans ventilation ska ersättas till 
Staffanstorps Kommunfastigheter genom ianspråktagande av årets resultat 
2016, preliminär kostnad 8000 tkr. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande 2015-12-15 meddelat att 
Staffanstorps kommun föreläggs att vidta åtgärder avseende förbättr ing av 
inomhusklimatet på Hjärupslundsskolan. Efter dialog med 
Arbetsmilj överket där presentation av tänkta åtgärder och tidplan 
diskuterats har ärendet avskrivits. Om åtgärderna inte vidtas kommer 
lokalen dock på nytt att granskas. 

Staffanstorps Kommunfastigheter har tagit fram förslag till ny 
ventilationsanläggning på Hjärupslundsskolans andra våning. Då 
byggnaden uppfördes insta llerades på andra våningen en form av 
"självdragsventilation" som har stora brister och gör att arbetsmi ljön för 
elever och personal blir undermålig. Nedanvåningen har konventionell 
ventilation. Luftkvalitet och inomhusklimat i de berörda 
undervisningslokalerna uppnår vid mätning inte godtagbar kva litet. 

Då prognosen för ekonomiskt utfall 2016 för Staffanstorps kommun är 
positiv på grund av intäkter av engångskaraktär föres lås att kostnaden för 
ombyggnad, i enlighet med preliminär kalkyl, genom ersä ttning till 
Kommunfastigheter tas av årets resultat. 

Yrkanden 

Christian Sonessen (M) yrkar , med instämmande av Pierre Sjöström (S) , att 
kommunfullmäktige ska beslu ta att ombyggnaden av Hjärupslundsskolans 
ven tilation ska ersä ttas till Staffanstorps Kommunfastigheter genom 
ianspråktagande av årets resultat 2016, preliminär kostnad 8000 tkr. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 97, 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/jJJ 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 35(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-06- 13 

§97 Ombyggnad av Ryttarbyns förskola 
2016-KS-290 

Kommunfullmäktige bes l ut ar 

att ombyggnaden av Ryttarbyns fö rskola ska ersättas till Staffanstorps 
Kommunfastigheter geno m ianspråk taga nde av å rets resultat 201 6, 
preliminär kostnad 8260 tkr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyresen har i § 86, 2015-06-01 , bland annat bes luta t att 
nuva rande verksamhet på Trekantens förskola ska beredas pla ts på Annero 
försko la. Dessa båda sammanslagna enheter ha r sedan av ba rn- och 
utbildningsnämnden få tt namnet Ryttarbyns förskola . 

Båda de två nuvarande enheterna har tillagningsk ök, vilket också har 
framförts som ö nskemå l i den sammanslagna enheten. Köket på Ryttarbyns 
fö rskola har dock en begränsad kapacitet . Då delar av lokalen tidiga re 
användes för verksamheten fä rskoleklass åt de ba rnen i sko lan. Köket ä r 
också omodernt och har brister som, även om en kapacitetsförstä rkning 
inte genomförts eller en övergång till mottagningskök beslutas, måste 
å tgä rdas . Staffanstorps Kommunfastigheter har redovisa t preliminä r 
kostnadska lkyl med specifi ka tion av å tgärder. 

Då prognosen för ekono miskt utfall 201 6 för Sta ffansto rps ko mmun är 
positiv på grund av intäkter a v engångskaraktä r föres lås a tt kos tnaden fö r 
ombyggnad, i enlighet med preliminär kalkyl, genom ersä ttning till 
Kommunfastigheter tas av årets resulta t. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), a tt 
kommunfullmäk tige ska besluta a tt ombyggnaden av Ryttarbyns förskola 
ska ersättas till Staffanstorps Kommunfastigheter genom ia nspråktagande 
av årets resulta t 2016, preliminär kos tnad 8260 tkr. 

Beslutsgång 

Ordföra nden konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunfullmäk tige har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 98, 201 6 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

fl/L) 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 36(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-13 

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

jämställdhetsintegrering i statfanstorps kommun 
2015-KS-297 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om att jämstä lldhetsintegrer ing ska 
införas i Staffanstorps kommun. Ko mmunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
den 24 augusti 2015, § 105 att remittera motio nen till kommundirektören 
för yttrande. 

Kommundirektören har i tj änsteskrivelse daterad 2016-04-11 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
ko mmunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 74 , 201 6 
Kommundirektörens tjänsteskri v el se 20 16-04-11 

Ordförandens signatu r Justerandes signat ur Utdragsbestyrkande 

j})J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 37(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

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

behandling av motioner Staffanstorps kommun 
2013-KS-286 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
k o mm unfullmä k tig e. 

Ärendebeskrivning 

Ko mmunfullmäktige har den 11 maj 201 5, § 4 2, besluta t a tt återremittera 
rubricerat ärende till ko mmunstyrelsen " för att sammanväga den 
socialdemo kra tiska motionen med det från stabskontoret redovisade i 
ärendet, fö r att nå en så bred parlamentarisk upp slutning som möjligt. " 

Det ha r befunnits a tt en sådan sammanvägning som kommunfullmäktige 
begärt ska framtas, lämpligen skulle kunna u tgöras av reglering av innehåll 
att kommunfullmäktige sjä lv ska avgöra de ärenden som har väckts genom 
motioner, då utom i de fa ll då beslutanderät ten i sådant ä rende ankommer 
på nämnd. 

Yrkanden 

O rdfö randen Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska beslu ta 
a tt bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 94, 201 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrkande 

?~r: 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 38(53} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-06-13 

§100 Val av ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

efter Kent Lindlöf (MP) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för restera nde del av manda tperioden till ny ledamot i miljö- och 
samhä llsbyggnadsnämnden utse M aria Z ingmark (MP), Granbacksvägen 
112, 2 12 31 i M almö. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 76 a tt ge 
va lberedningen i uppdrag a tt å terkomma med fö rslag till ny ledamot i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Kent Lindlöf (MP). 

Det antecknas till proto kollet att Ma ria Z ingmark (MP) för närvarande bor 
i M almö stad men fl yttar under juli månad 2016 till Urmakarevägen 1, 24 5 
35 i Staffanstorp. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 76, 201 6 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur ~- Utdragsbestyrkande 

/JA! 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 39(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-13 

§101 Interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 

äldreomsorgens kvalitet 
2016-KS-279 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpella tion ställd t ill socia lnämndens 
ordförande Liliana Lindström (M) gä lla nde äldreomsorgens kvalitet. 

Beslutsunderlag 

Interpe llation ink. 2016-05 -16 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur ~- Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 40(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§102 Interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 

platser i särskilt boende 
2016-KS-302 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får stä llas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en in terpellation ställd till socialnämndens 
ordförande Liliana Lindström (M) gä llande platser i särskil t boende. 

Beslutsunderlag 

Interpellation ink. 2016-05-27 

Ord förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

!J!) 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 41(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§103 Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande om likvärdighet i Staffanstorps kommuns skolor 
2016-KS-301 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpella tion ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Nino Vidavie (M) gällande likvärdighet i 
Staffanstorps kommuns skolor. 

Beslutsunderlag 

Interpellation ink. 2016-05-27 

Ordförandens signatur Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrkande 

if: /1;/ 



Kommunfullmäktige 42(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 
Slaffanstorps 

kommun 

§104 Interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande om Staffanstorps fritidsguide 2016 
2016-KS-303 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får stä llas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) har lämnat in en interpellation ställd till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Margareta Pauli (M) om Staffanstorps 
fritidsguide 2016. 

Beslutsunderlag 

Interpellation ink. 2016-05-27 

Ordförandens signatur Ju~;des signatur J/l Utdragsbestyrkande r/ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 43(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-13 

§105 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

anlägga en bullervalllängs E22 mellan Fatterslundsvägen 

och Ljungs Handel 
2016-KS-251 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om att anlägga en bullervalllängs E22 
mellan Farterslundsvägen och Ljungs Handel ti ll kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 9 maj 201 6 inkommit ett 
medborgarförslag om att anlägga en bullervalllängs E22 mellan 
Farterslundsvägen och Ljungs Handel. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordfö rande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fa ttas utan 
föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförs laget. 

I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar fö r sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande 
Yvonne Nilsson (C) föres lår därför att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborga rförslaget om att anlägga en bu llerva ll längs E22 
mellan Farterslundsvägen och Ljungs Handel till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrive lse 201 6-06-09 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur U t dr agsbes tyr k a n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 44(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-1 3 

§106 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att inte 

genomföra en eventuell höjning av hastighetsgränserna på 

G:a lundavägen i Hjärup 
2016-KS-284 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om att inte genomföra en eventuell 
höjning av hastighetsgränserna på G:a Lundavägen i Hjärup till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 19 maj 2016 inkommit ett 
medborgarförslag om inte genomföra en eventuell höjning av 
hastighetsgränserna på G:a Lundavägen i Hjärup. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ord fö rande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. 

I Staffanstorps kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som 
svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges 
ordförande Yvonne Nilsson (C) föreslår därför att medborgarförslaget 
överlämnas till milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kornmunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget om att inte genomföra en eventuell 
höjning av hastighetsgränserna på G:a Lundavägen i H järup till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrkande 

~/ 



s taftanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur r,' 

Kommunfullmäktige 45(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 16-06- 13 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 201 6-06-09 
M ed borgarförslag 

Justera ndes signatu r Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 46(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 16-06-13 

§107 Anmälningar 
20 16-KS-196 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 18 april 2 016 till den 14 okto ber 
201 8. Dnr 2015 -KS-170 

b) Mötesanteckningar från Sydvattens ägarträff 2 01 6-04-01 

c) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 29, 2016 gällande 
medborgarförslag om parkeringsmöjligheter på Breidablick. Dnr 201 5-KS-
508 

d) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 30, 2016 gä lla nde 
medborgarfö rslag om att förbjuda cykeltrafik på motionsspåret vid 
Gullå kra mosse. Dnr 2015-KS-108 

e) Ekonomisk uppföljning för Staffa nstorps kommun för perioden 2016-01 -
01- 201 6-03-31. Dnr 201201 6-KS-1 67 

f) Socialnämndens rapport om ej verkstä llda beslut enligt 4 kap § SoL 
respektive 9 § LSS. Dnr 201 6-KS-114 

g) Ekonomisk uppföljning för Staffansto rps kommun för per ioden 201 6-01-
01- 201 6-04-30. Dnr 201 6 -KS-246 

Ordförandens signatur Justera n des signatur Utdragsbestyrkande r/ 



Kommunfullmäktige 47(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 
Slaffanstorps 

kommun 

§108 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om fler 

platser i särskilt boende 
2016-KS-329 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas samt remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lä mna t in en motion om fler pla tser i särskilt 
boende. 

Beslutsunderlag 

Motion ink. 2016-06-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrkande 11j/' (/;J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 48(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§109 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Staffanstorpshus AB 

från Björn Magnuson (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Björn M agnusson (L) från hans uppdrag som ledamot i 
Staffanstorpshus AB samt 

a tt ti ll slu tet av den ordinar ie bolagsstämman som hålls å r 2019 ti ll nu 
ledamot i Staffanstorpshus AB utse Bo Polsten (L), Lo mmavägen 6, 245 62 
i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (L) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som 
ledamot i Staffanstorpshus AB. 

Valberedn ingen föreslår a tt Bo Polsten (L), Lommavägen 6, 245 62 i 
Hjärup, utses till n y ledamot i Staffanstorpshus AB efter Björn 
Magnusson(L). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-04-20 

Ordförandens signatur Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrkande 
,/ 

r~ Il/J 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 49(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§110 Arsredovisning och revisionsberättelse 2015 för FINSAM 

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 

2016-KS-321 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja styrelsen för FINSAM Samordningsförbundet Burlöv 
Staffanstorp ansva rsfrihet för verksamheten år 2015. 

Ärendebeskrivning 

Till kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun har den l juni 2016 
inkommit årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 
2013 för kommunfullmäktiges prövning av frågan om beviljande av 
ansvarsfrihet för förbundets styrelse för verksamhetsåret 2015. 

Yrkanden 

Ordföra nden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att bev ilja styrelsen för FINSAM Samordningsförbundet Burlöv 
Staffanstorp ansvarsfrihet för verksamheten år 2015. 

Särski Ida uttalanden 

Christian Sonesson (M), Karin Palmqvist (M ), Torbjörn Lövendahl (S) , 
Carina Dilton (S) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-06-02 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberä ttelse för å r 2015 

Ordf ö randens sig n a tu j(l/;1-' 
J! /J 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 50( 53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§111 Remittering av motion från Carina Dilton (S) om 

lekvärdesfaktorer för förskolor i statfanstorps kommun 

2016-KS-340 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Carina Dilton (S) har lämnat in en mo tion om lekvärdesfaktorer i 
förskolorna i Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion ink . 201 6-06 -10 

Ordförandens signatur 

~~/ 
Justerandes signatur ~ Utdragsbestyrkande 

f/V 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 51 (53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

§112 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

trafikhinder i området Trädgårdslunden i Hjärup 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget gä llande trafikhinder i området i 
Trädgårdslunden i Hjärup till tekniska n ämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 10 maj 201 6 inkommit ett 
medborgarfö rslag gällande trafikhinder i området i Trädgå rdslunden i 
Hjärup. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. KommunfuJlmäktiges ordförande kan efter 
samrå d med kommunfullmäktiges presidium lägga fra m förslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fa ttas uta n 
föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget ovan. 

I Sta ffa nstorps kommun är det tekniska nämnd en som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rö r. Kommunfullmäktiges ordförande 
Yvonne Nilsson (C) fö reslå r därfö r a tt medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Med borgarförslag 

Ordförandens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrka n de 

~~c' 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 52(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06- 13 

§ 113 Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande gällande barn- och utbildningsnämndens 

överskridande på minus 22,8 miljoner kronor i bokslutet 

2015 
2016-KS-70 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt lägga ärendet till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation stä lld till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) gä llande barn- och 
utbildningsnämndens överskrida nde på minus 22,8 miljoner kronor i 
bokslutet 201 5. 

Vid dagens sa mmanträde besvara de ba rn- och utbildningsnä mndens 
ordföra nde Nino Vidovic (M) interpella tionen enligt i ärendet föreliggand e 
skriftligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från barn- och utbildningsnämndens ordförande, Pierre 
Sjöström (S) , La ila Olsen (S), Carina Dilton (5) och Christian Sonesson (M ) 
ko nstaterar ordfö randen Yvonne Nilsson (C) a tt ordet ej begärs för 
ytterliga re an fö ra nden och förklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

skriftligt interpella tionssvar 
Kommunfullmä ktiges beslut § 68, 201 6 
Interpella tio n frå n Pierre Sjöström (S) 

Ordförandens signatur 
( 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

f1; /}!L/ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 53(53) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-13 

Sommarhälsning 

Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne N ilsson (C) önskar ledamöter och 
ersä ttare i kommunfullmäktige en skö n sommar. 

Kommunfullmä ktiges a ndre vice ordförande Björn Stigborg (S) önskar ordföranden 
och övriga ledamöter och ersättare en skö n sommar. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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