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Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Juster ing: 

Underskrifter: 

2016-05-30 
Klockan 18.00-18.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 77-102, (ej § 81, se separat protokoll) 

Christian Sonesson (M) ordf 
Pierre Sjöström (S) Richard Olsson (SD) 
Nino Vidavie (M) Magnus Olsson (M) 
Laila Olsen (S) Werner Unger (S) 
Liliana Lindström (M) Björn Magnusson (L) 
Torbjörn Lövendahl (S) David Wittlock (MP) 
Eric Tabich (M) Yvonne Nilsson (C) 

Bertil Persson (M) 
Pia Jönsson (S) 
Thomas Carlstedt (M) 

Björn Stigborg (S) 
Gisela Nilsson (L) 
Toni Nilsson (SD) 
Richard Fridh (S) 

Inga lill Hellberg, kommundirektör 
Henrik Lethin, stabschef 
Vesna Casitovski , sekreterare 

Pierre Sjöström (S) 
Rådhuset, 2016-05-31 klockan 14.00 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1(41) 



Kommunstyrelsen 2(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-30 
Slaffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunstyrelsen 
2016-05-30 
Klockan 18.00-18.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 77-102, (ej § 81, se separat protokoll ) 

2016-06-01 
2016-06-23 
Rådhuset 

Ha~ 

Ordförandens sicur~ Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

;_ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 3(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

Innehållsförteckning 

§77 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 2016-01-01-
2016-04-30 ..................... ........................................... ............ ...... .. .. ..... ... ... 4 

§78 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för per ioden 2016-01-01 
- 2016-04-30 ................................................................ ... ........................... 5 

§79 Ekonomisk uppföljning investeringa r 2016-01-01 - 2016-04-30 ................. 6 
§80 Beslutsattestanter år 2016 för balanskonton ...................................... .... .. .. . 7 
§ 81 se se para t protokoll 
§82 Byggnation av ny skola i norra Staffanstorp .................. .............................. 8 
§83 Byggstart Skåne .. ..... .... ....................... .................................. ....... ... .... .. .... 10 
§84 Förslag till ändring av avgifter för idrottsanläggningar i Staffanstorps 

komn1un ....................................................... .. .......................................... 11 
§85 Förslag tilllokala föreskrifter för a tt skydda människors hä lsa och miljön i 

Staffanstorps komn1un .. ... ........ .. ......... ............ .... .... .. ......... .. ..... ....... .... .. .. . 12 
§86 Förslag till nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 14 
§87 Yttrande över förlängning av nä tkoncession för två befintliga 130 kV 

ledn ingar mellan Sege och Barsebäck ........ .... .... .. ...... .. .... .. ........ .... .... .... ... . 16 
§88 Yttrande över samråd gä llande det nya cykelstrå ket väg E22 Ma lmö-Lund 

... .... .............. ...... .. .. ..... ... ... .......... .. .......... ........... ... .. .......... ............ .. ...... ... 17 
§89 Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5 ...... .. ... 19 
§90 Föravtal exploatering Sockerstan ...................... .. .. .. ................................. . 21 
§91 Uppdrag om föravtal samt detaljpla neuppdrag för fastigheten Stanstorp 

1:177 ................................ .... ...... ... .. ......... ................................................ 23 
§92 Föravtal beträffande Norra Skolan, o mfattande Gullåkra 1:1 och 1:159 .. . 25 
§93 Marköverlå telse Stanstorp 5:300, Vikhem 3 A ............ .. ........ .. .................. 27 
§94 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om översyn av beha ndling av 

motioner i Staffanstorps kommun .... .... .... .. .. ..... ...................... .. .. .. .... .. .. .. .. 28 
§95 Medborgarförslag om ett to ta lförbud för försä ljning av fyrverkerier ......... 30 
§96 Medborgarförslag om att förbjuda a nvändandet av fyrverkerier och 

liknande produkter för privatpersoner .. .. .................... .. .... .. ........ ...... .... ... . 32 
§97 Ombyggnad av Hjärupslundsskolan .... .. .................................... .............. . 34 
§98 Ombyggnad av Ryttarbyns försko la .. .. .. .... .... .......................... .. .. .. ............ 36 
§99 Utträde ur ECAD Sverige ...... .. .... ...................... .. ............ .... ............ .. ...... .. 38 
§ 100 Föreläggande frå n förva ltningsrätten angående laglighetsprövning enligt 

kommunallagen o m beslut av byggnation av ny skola i norra Staffanstorp 39 
§101 Redovisning av meddelanden .. .. .. .... .................. .......... .............................. 40 
§ l 02 Redovisning av delega tio nsbes lut ........................ .... .... .. .......... .. ........ .... .... 41 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

c3 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 4(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§77 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden 

2016-01 -01 - 2016-04-30 
2016-KS-245 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning 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 Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
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 kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut§ 85, 2016 
Rapport, ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2016-01-01-2016-
04-30 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 5(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-30 

§78 Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 
tidsperioden januari-a pr il 2016 med prognos och kommentarer. 

Yrkanden 

Ordföranden Christia n Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
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. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 86, 2016 
Rapport, ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2016-01-01-
2016-04-30 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 11 



sta f fanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(41) 

DATUM: 2016-05-30 

§79 Ekonomisk uppföljning investeringar 

Ordförandens signatur 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet redovisad investeringsuppföljning för perio den 
201 6-01 -01 - 2016-04-30. 

Ärendebeskrivning 

I samband med budgetuppföljning för perioden januari -april varje år ska 
sä rskild uppföljning av investeringsbudgeten redovisas. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ärendet redovisad investeringsuppföljning för 
perioden 2016-01-01- 2016-04-30. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 87, 201 6 
Rapport, ekono misk uppföljning investeringar 20 16-01 -01 - 2016-04-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/(/ 



Sl affanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(4 1) 

DATUM: 20 16-05-30 

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

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

a tt godkä nna bes lutsattesta nter för år 201 6 för balansko nton i enlighet med 
i ärendet upprättat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av beslutsa ttestanter för ba lanskonton för å r 
201 6. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta a tt godkänna beslutsattestanter för år 2 016 fö r ba lanskonton i 
enlighet med i ärendet upprättat förslag. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 88, 201 6 
Förslag t ill beslutsa ttesta nter för balanskonto n 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 8(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§82 Byggnation av ny skola i norra Staffanstorp 
2015-KS-238 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att en ny skola för ca 550 elever ska byggas på den tom t och 
omkringliggande kommunal mark, där T rekamens försko la idag är 
placerad . Denn a skola betjänar norra Sta ffanstorp och ersä tter 
r\nneroskolan och Borggårdsskolan , 

att nu Ya rande verksamhet på Trekantens förskola bereds pl ats p.l r\n ncro 
förskola, 

att kommunstyre lsens tidiga re bes lut om att Anneroskolans n .: rksamheter 
fl yttas till Bråhögsskolans lokaler kva rstår och genomfö rs t.i ll hösuerminen 
2015 för a tt ge elever och personal en god miljö till s den nra 
skolb\·ggnaJen stå r klar, 

att Borggårdsskolans , ·erksamh ct fl yttas till den nya skolan när den stå r 
kl ar och då upphör skoh·erk..sam heten vid Borggårdsskolan, 

att miljö- och sam hä llsbyggnadsnämnden får i uppdrag att t.a fram en n\· 
deta ljplan för marken dä r, och i ans lutning till nu\·arande Trekantens 
förskola, så att den kan innehålla en ny skola, samt 

att miljö- och sa rn h ä ll s b~·ggn adsn ärn nden får i up pdrag att ,·idta särski lJa 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skoh-ägarna kr ing den n)·a 
sko lan samt sko iYäga r fr.n1 Borggårdsomradet till den nya skola11. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet föranleds av förva ltningsrättens i Malmö dom den 17 maj 2016 i 
mål 6302-15 varigenom kommunstyrelsens beslut den l juni 2015, § 86, 
har upphävts. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föres lå 
kommunfullmäktige besluta a tt en ny sko la för ca 550 elever ska b)·ggas på 
den tomt och omkringliggande kommunal mark, där Trekantens fö rsko la 
idag är pl ace rad. Denna skola betj äna r norra Staffanstorp och ersätter 
Annerosko lan och BorggårJsskolan, att nu\'a randc ,·erksarnhet på 
Trekantens fö rsko la bereds plats p ;i :\nncro 
förskola, a tt kommunstyrelsens tidiga re beslut om att Anneroskolans 
,·erksarnh ctcr flyttas t ill Bråhögssko lans lokaler kYarstå r och genomförs till 
höstterminen 2015 för a tt ge eleYer och personal en god miljö ti ll s den nya 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c· s 

Kommunstyrelsen 9(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-30 

s kolb~·ggn acle n stå r kla r, att Rorggå rclsskolans \Trksa rn het flntas ti ll den 
nya skolan när den står klar och då upphör ~ kolvc r ksam hcten \' id 
Borggå rd~skolan, att milj ö- och sa mhä llsbyggnaclsnämnclen få r i uppdrag 
a tt ta fram L~ n m· cleta ljp lan för marken där, och i am,lurni ng ti ll nu\'a ran clc 
Trekantens försko la, så att den kan innehålla en ny skola, samt att miljö
och ~am hä ll sb,·ggnaclsnärn nden få r i uppdrag att \ iJ ta särsk ilda 
tra fi ksäkerhetshöjande åtgä rJcr för a tt säkra sko iYägarna kri ng den nya 
sko lan samt skolvägar fr,m Borggå rdsomradet till den n~'a skolar1. 

J)a\·id \\' ittlock (,\ lP) yrka r att kommunstnclscn ska be~lu ta a\slå Er ic 
Tab ic h ~ (,\1 ) nkan dc enl igt <.Wa 11. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen ska beslutat i enlighet med Eric Tabichs (M ) yrkande 
enligt ovan. 

Reservationer 

Ledamoten David Wittlock (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-25 
Kommunstyrelsens beslut § 86, 201 6 
Förvaltningsrättens dom den 17 maj målnr 6302-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



miljöpartiet de gröna g 
STAFFANSTORP 

'B i l~~ l ~ § ~:Z,dJJ J 0 

30 maj 2016 

Reservation Byggnation av ny skola i norra 
Staffanstorp 2015-KS-238 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta enligt f"örslag i §6 i kommunstyrelsen den 30 maj 2016 (2015-KS-238) 

Då Miljöpartiet fortfarande anser att beslutet om att avveckla Anneroskolan och Borggärdsskolan 
till förmän fOr en nybyggd skola placerad på den tomt och omkringliggande mark där Trekantens 
forskola idag är placerad, med följden att Trekantens förskola slås samman med Annero förskola, 
är ett förhastat och dåligt utrett fOrslag reserverar vi oss kraftigt mot beslutet. 

Placeringen är inte bra ur miljöperspektiv, trafikperspektiv, boendeperspektiv eller elevperspektiv. 
Beslutsunderlaget är mycket bristfälligt 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 förskol e- och skolverksamheten i Staffanstorp, där man också inkluderar 
Brähögsskolan och Balderskolan i norra Slaffanstorps verksamhetsområde för en komplett bild. 

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

Värt hopp står nu till att fler ledamöter informerar sig om förutsättningarna för en framgångsrik 
skolverksamhet i norra Staffanstorp inför kommunfullmäktigesammanträdet den 13 juni. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 



Staff anstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 10(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§83 Byggstart Skåne 
2016-KS-288 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till överenskommelse " Byggstart Skåne " da terad 
2016-05-18. 

Ärendebeskrivning 

Sverigeförha ndlingen om sträckning, stationsorter och finansiering av 
höghastighetsjärnväg samt incitament till bostadsbyggande har inletts. 
Para llellt med detta pågår Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudie för 
sträckan Jönköping- Malmö. Eftersom det redan ä r trångt på spåren är d et 
angeläget med en byggsta rt så snart som möjligt i Skåne. Det är viktigt a tt 
möjligheter som skapas med höghastighetsbanan tas till vara på bästa sä tt 
samtidigt som de risker och negativa effekter som kan uppkomma 
minimeras så långt det är möjligt. Sverigeförhandlarna är tydliga med att 
där det går lä tt går det snabbt, d.v. s. utbyggnad sordningen kan påverkas 
om processen är smidig. För att säkerställa en smidig pla neringsprocess, 
maximal investeringsnytta samt hänsyn till Skånes flerkärnighet och 
landskap har Region Skå ne tillsamma ns med ko mmunerna med 
stationsorterna på höghastighetsbanan och kommuner som 
höghastighetsbanan går igenom tagit fram ett förslag till överensko mmelse, 
da t 2016-05-18. 

Yrkanden 

Pierre Sjöströ m (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
förslag till överensko mmelse " Byggstart Skåne" daterad 2016-05-1 8. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger et t förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-23 
Förslag till överenskommelse " Byggstart Skåne" d at 201 6-05-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 11 (41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-30 

§84 Förslag till ändring av avgifter för idrottsanläggningar i 

Staffanstorps kommun 
2016-KS-143 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av nu gällande avgifter, anta i ärendet föreliggande 
förs lag till avgifter för idrottsanläggningar i Staffanstorps kommun dat 
2016-02-01, a tt gä lla från och med den l januari 2017. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avgifter för idrottsanläggningarna a ntogs 2013. Kultur- och 
fritidsnämnden har föreslagit revideringar i bestä mmelserna kring avgifter 
samt en h ö jning av avgiftsn ivån. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta föresl å kommunfullmäktige besluta att, då med upphävande av nu 
gällande avgifter, anta i ärendet föreliggande förslag till avgifter för 
idro ttsanläggningar i Staffanstorps kommun dat 2016-02-01, att gä lla från 
och med den l januari 2017. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 97, 2016 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 4/2016 
Förslag till n ya a v gifter 
N u gä llande avgifter för idrottsanläggn ingar 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 12(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§85 Förslag tilllokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön i statfanstorps kommun 
2016-KS-257 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att i förslag tilllokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Staffanstorps kommun göra följande ändringar: Under § 7 ska 
första meningen ha följande lydelse: "För skötsel och tillsyn av 
eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god 
och att bränslet ska vara torrt.", under § lO ska sista meningen ha fö ljande 
lydelse: "Ansökan eller anmälan ska lämnas till milj ö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast 2 veckor innan åtgärden ska 
genomföras." 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11 -30 § 108 att anta nu gä llande 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för Staffanstorps kommun. 
Miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfa rlig 
verksamhet och hälsoskydd ger kommunen möjlighet 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 gä llande lokala hälsoskyddsföreskrifter 
föreligger har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ti ll 
kommunfullmäktige inkommit med förslag ti ll nya lokala föreskrifter för 
a tt skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun dat 20 16-
03-29. 

I ärende t före ligger lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Staffanstorps kommun vari förs lag ti ll ny text markerats med gult 
och den text som föreslås utgå struk its över. 

Yrkanden 

Yvonne Nilsson (C) yrkar , med instämmande av Christian Sonesson (M) 
och Pierre Sjöström (S) at t kommunstyrelsen dels ska besluta att i förslag 
tilllokala föreskrifter för a tt skydda människors hälsa och miljön i 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s t(J 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 13(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

Staffanstorps kommun göra följande änd ringar: Under § 7 ska första 
meningen ha följande lydelse: "För skötsel och tillsyn av eldningsanordning 
för fasta bränslen gäller a tt lufttillförseln ska va ra god och att bränslet ska 
vara torrt.", under § l O ska sista meningen ha fö lj ande lydelse: "Ansökan 
eller anmälan ska lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 2 
veckor innan å tgärden ska genomföras.", dels föres lå kommunfullmä ktige 
besluta att med upphävande av nu gä llande 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. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 98, 2016 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 37, 2016 
Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Staffanstorps kommun - med förs lag till änd ringar 
Nu gä llande lokala föreskri fter antagna av kf§ 108/2009 

Justerandes signatur Ut d r agsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 14(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-05-30 

§86 Förslag till nytt stödsystem för ideella föreningar i 

statfanstorps kommun 
2016-KS-262 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 
daterat 2016-02-26, att gä lla från och med l januari 2017. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fö rdela 
stöd/bidrag till ideella föreningar som är öppna för alla och verksamma i 
Staffanstorps kommun. Kultur- och fr itidsnämnden har till 
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 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 Skå neidrotten, Mats Werne 
Sportkonsult och föreningslivet har under ca 6 månader arbetat fram ett 
fö rslag till nytt stödsystem för föreningslivet i Staffanstorps kommun. 
Anledningen att arbetet med nya bidrags bestämmelser på börjades var att 
rådande bidragsnormer anses vara otidsenliga. Kultur- och fritidsnämnden 
kommer under hösten 2016, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut om att anta nytt stödsystem, att ta upp ärende om upphörande av nu 
gä llande bidragsnormer för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nytt stödsystem för 
ideella föreningar i Staffanstorps kommun daterat 201 6-02-26, att gä lla 
frå n och med l januari 2017 . 

Beslutsgång 

Ordföranden ko nstaterar att det endast föreligger ett förs lag t ill beslut och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 99, 2016 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 19, 2016 
Förs lag till nytt stödsystem för ideella föreninga r 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen 15(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-30 

Nu gällande bidragsnormer för ungdomsverksamhet 4-19 år för 
Staffanstrops kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 16(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-05-30 

§87 Yttrande över förlängning av nätkoncession för två 

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

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Energimarknadsinspektionen överlämna yttrande daterat 2016-05-
30. 

Ärendebeskrivning 

Energimarknadsinspektionen har i remiss 2016-04-01 bere tt Staffanstorps 
kommun tillfälle 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 
20 16-03-01, samt att redovisa förändringar av yttre omständigheter i 
kommunen. Eventuellt ändrad instä llning till ansökan om förlängning ska 
också anges. 

Förslag till yttrande ha r upprättats av Nils-Ove M årtensson, MITEK AB 
och miljöjurist Peggy Lerman Lagtolken AB. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att ti ll 
Energimarknadsinspektionen överlämna yttrande datera t 20 16-05-30. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 90, 20 16 
Förslag till yttrande 
Kartbilaga 
Remiss inklusive bilagor 1-4 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(41) 

DATU M: 20 16-05-30 

§88 Yttrande över samråd gällande det nya cykelstråket väg 

E22 Malmö-Lund 

Ordförandens signatur 

c s 

2016-KS-233 

Kommunstyrelsen beslutar 

att i förslag till yttrande ska sista stycket ha föl jande lydelse: "Kommunen 
anser det befintliga cykelstråket lä ngs väg 852 behöver förbättras och 
upprustas, i enlighet med avsiktsförklaringen från 2013 innan ett bes lut om 
ett cykelsnabbstråk kan fattas. M ed förändringar längs väg 852 såsom tex, 
-flyttning av östra sidan på sträckan Hökvägen- Västå kravägen, 
-anslutning till Lund i en lighet med alternativ 4 som vi förordrar, 
-en separerad gångväg, breddning av befintliga banor minskar sannolikt 
behovet av ytterligare en cykelväg. Vi avvisar inte tanken på ett 
snabbcykelstråk, men är skeptiska till de barriäreffekter den kan skapa om 
den löper utmed järnvägen." samt 

att till Trafikverket avge yttrande, över Samrådsunderlag för E22 
Sna bbcykeltrå k, Malmö-Lund, Malmö stad, Burlövs kommun, 
Staffanstorps kommun, Lunds kommun, Skå ne län. TRY 2015/97378 . 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprättat samrådsunderlag för vägplan "Snabbcykelstråk 
väg E22 Malmö-Lund i Ma lmö, Burlöv, Staffanstorp och Lunds 
kommuner" och har nu skickat ut detta på samråd. Samrådet gäller ett nytt 
snabbcykelstrå k mella n M almö och Lund. Samrådsunderlaget omfattar ett 
utredningsområde med en beskrivning av hur projektet kan påverka miljön 
och ligger till grund för lä nsstyrelsens beslut om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Nästa steg i vägplaneprocessen innebär 
en mer detaljerad studie av utredningsområdet och framtagande av o lika 
förslag på lo kalisering av sna bbcykelstrå ket med planerat samråd hösten 
2016. 

Yrkanden 

Björn M agnusson (L) yrka r, med instämmande av Chr istian Sonesson (M), 
Pierre Sjöström (S), David Wittlock (MP) och Richard O lsson (SD) att 
kommunstyrelsen ska besluta att i förs lag till yttrande ska sista stycket ha 
fö ljande lydelse: " Kommunen anser det befintliga cykelstråket lä ngs väg 
852 behöver fö rbättras och upprustas, i enlig het med avsiktsförklaringen 
från 2013 innan ett beslut om ett cykelsnabbstråk kan fa ttas . M ed 
förändringar längs väg 852 såsom tex, 
-flyttning av östra sidan på sträcka n Hökvägen - Väståkravägen, 
-anslutning till Lund i enlighet med alternativ 4 som vi fö rordrar , 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 18(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

-en separerad gångväg, breddning av befintliga banor minskar sannolikt 
behovet av ytterligare en cykelväg. Vi avvisa r inte tanken på ett 
snabbcykelstråk, men är skeptiska till de barriäreffekter den kan skapa om 
den löper utmed järnvägen ." samt att till Trafikverket avge yttrande, över 
Samrådsunderlag för E22 Snabbcykeltråk, Malmö-Lund , Malmö stad, 
Burlövs kommun, Staffanstorps kommun, Lunds kommun, Skåne län. TRY 
2015/97378. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 91, 2016 
Trafikverket, Remiss samrådsunderlag 2016-04-28 
Förslag ti ll yttrande 2016-05-09 
Tjänsteskrive lse 2016-05-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 19(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§89 Yttrande över betänkandet låt fler forma framtiden! SOU 

2016:5 
2016-KS-127 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avge i ärendet föreliggande yttrande till Kulturdepa rtementet. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter 
på betänkandet Låt fl er forma fra mtiden SOU 2016 :5. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge i ärendet 
före liggande yttra nde till Kulturdepartementet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), a tt 
kommunstyrelsen ska besluta att till Kulturdepartementet avge yttrande i 
enlighet med bilaga l. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrka nde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

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

Ordinarie ledam öter Tjänstgörande ersättare Ja Ne j Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Vidavie (M) x 
Laila O lsen (S) x 
Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard O lsson (SD) x 
T ina Xhema jli (M) Magnus O lsson (M) x 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

c s 

Kommunstyrelsen 20(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-30 

Carina Dilton (S) Werner Unger (S) x 
Björn Magnusson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne N ilsson (C) x 
Totalt 8 s 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig muntligt till förmån för 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 107, 2016 
Förslag till yttrande 
Betänkandet Låt fler forma framtid en SOU 2016:5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Socia ldemokraternas förslag till 

Remissyttrande över Låt fler forma framtiden! Betänkande av 
20 14 års demokratiutredning- Delaktighet och jämlikt inflytande 

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

Ledighet från förtll"'endeuppdrag 

Författningsförslag: 

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

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

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

Förtroendeuppdrag under trygga och säkra former 

F örfattningsfårslag: 
Kommuner och landsting ska verkaför att de förtroendevalda ska kunnafullgöra 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 kunde vidta åtgärder 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 

F örfattningsfdrslag: 
Arende om att hållafolkomröstning i en vissfrågafår i fullmäktige väckas av minst tio 
procent av de röstberättigade kommun- eller landslingsmedlemmarna 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 aktuellafrågan och undertecknas av 
initiativtagarna samt innehålla uppgifter om när underteclmundet gjorts, 

1 



Socia ldemokraternas förslag till 

namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 
Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har sicrivit under 
initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnande t. 

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 enbrui kan ske en gång. 

Folkmotion 

Författningsförslag: 
Arende for i fullmäktige väckas av minst en procent av de folkbokförda i kommunen eller i 
landstinget, somfanns i kommunen eller landstinget den siste december åretföre 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, 
namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 
Vid b~c:räkningen uv untulei motioniirer sku enJusi de rii.knus med sum hur skrivii under 
motionen under den sexmånadersperiod somföregått inlämnandet. 

Synpunkter: 
l . Enprocentsspärren gör att frågor av väldigt vardagsnära karaktär, vilka bättre passat som 
synpunkter /klagomål, kommer att minska till förmån för 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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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 21(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§90 Föravtal gällande Sockerstan, del av Brågarp 6:1, 

Disponenttomten 

2016-KS-286 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna i ärendet föreliggande föravta l gällande Sockerstan, del av 
Brågarp 6:1 Disponenttomten. 

Ärendebeskrivning 

Planprogrammet för Sockerstan har antagits av kommunstyrelsen och 
därefter skall nu deta ljpla ner för området tas fram. Sockerstan förvä ntas ha 
en varierad karaktär av bebyggelse och a nvändningsområden. Denna del av 
Sockerstan som utgör det första utpekade området för deta lj planeläggning 
kommer att utgöras av vårdbostäder. När beslut om föravtal är taget kan 
mil jö- och samhä llsbyggnadsnämnden uppdra åt stadsbyggnadskontoret att 
ta fram detaljplan. 

Yrkanden 

O rdföra nden Christian Sonesson (M) yrk ar att kommunstyrelsen ska 
besluta att godkänna i ä rendet föreliggande föravta l gällande Sockerstan, 
del av Bråga rp 6 :1 Disponenttomten. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå 
ordförandens yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 

Omröstning begä rs. 

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

Ordföranden finner a tt ko mmunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej
röster beslutat i enlighet med ordförandens yrkande enl igt ovan. 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson (M) x 
Pierre Sjöström (S) x 
N ino Vidavie (M) x 
Laila Olsen (S) x 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ord förandens signatur 

Kommunstyrelsen 22(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

Liliana Lindström (M) x 
Torbjörn Lövendahl (S) x 
Eric Tabich (M) x 
Richard Olsson (SD) x 
Tina Xhemajli (M) Magnus Olsson (M) x 
Carina Dilton (S) Werner Unger (S) x 
Björn Magnusson (L) x 
David Wittlock (MP) x 
Yvonne Nilsson (C) x 
Totalt 8 5 

Reservationer 

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

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse 201 6-05-23 
Avsiktsförklaring beträffande Sockerstan Disponenttomten, d el av 
fastigheten Brågarp 6: l 
Bilagor A och B 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrka nde 
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Reservation Föravtal gällande Sockerstan, 
del av Brågarp 6:1, Disponenttomten 

Det är dags att skapa fler platser i särskilt boende. När en person beviljas en plats i ett 
särskilt boende har kommunen tre månader på sig att verkställa beslutet. -
l vår kommun har det inneburit att Socialnämnden köper korttidsplatser i andra kommuner då 
platser saknas i vår kommun. Detta är inte tillfredställande och knappast förenligt med målet att vi 
ska ha Sveriges bästa livskvalite för våra seniorer. 

l ett antal år har den borgerliga majoriteten valt att lägga ut vår äldreomsorg {Särskilt boende) på 
entreprenad, vilket har lett till att kvaliten sammantaget har sjunkit. Detta gjordes med hjälp av 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU användes i syftet att få en högre kvalite i verksamheten. 
Sedermera har statfanstorps kommun valt att använda sig av Lagen om valfrihet i sin verksamhet. 

Vi har gjort bedömningen att statfanstorps kommun inte behöver f ler platser som privata 
aktörer driver utan att vi vill ha fler platser i kommunal regi. statfanstorps kommun har ett 

primärt ansvar att se till att tillräckligt anta l platser finns i vår kommun. Privata aktörer är enbart 
intresserade att bedriva verksamhet i vår kommun om det finns tillräckligt höga vinster att göra 

på våra äldre. Vi har länge verkat för att få platser i särskilt boende som drivs av kommunen då 
varje krona används i verksamheten. 

Idag finns totalt 125 platser på särskilt boende i Staffanstorp kommun. Enligt kommunens 

beräkningar skulle det behövas 32 platser till. Just nu står mellan 15 och 20 personer i kö till ett 
särskilt boende. Behovet stiger ännu mer framöver enligt LOV-utredningen. 

l Sockerstan har man pekat ut ett område som skulle kunna vara lämpligt för Särskilt boende 

vilket är utmärkt men vi vill då ha verksamheten i kommunal regi. Även i Hjärup behövs fler 
platser. Idag får ofta en hjärupsbo en plats i statfanstorp pga. av platsbrist i Hjärup. 

Vi avser också lägga en motion för att få fler plaster i kommunal regi. 

Vi reserverar oss därför mot beslutet. 

För Socialdemokraterna 

statfanstorp 2016-05-30 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 23(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§91 Uppdrag om föravtal samt detaljplaneuppdrag för 

fastigheten stanstorp 1:177 
20 16-KS-185 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att uppdra å t plan- och exploa teringsenheten a tt ta fram förslag till Föravtal 
med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671-74 91, fö r 
Staffanstorp Sta nstorp 1:177 - området fö r f.d. Anneroskolan. 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
a tt uppdra åt milj ö- och samhällsbyggnad snämnden a tt beslut om uppdrag 
för ny deta ljplan fö r fastigheten Stanstorp 1:177. 

Ärendebeskrivning 

Staffa nstorps Kommunfastigheter AB har i egensk ap av fastighetsägare till 
Stanstorp 1:177, inkommit till kommunen med begäran o m pla nläggning 
för bostadsändamåL För a tt kunna påbörja arbete med förav tal mellan 
parterna fö reslås kommunstyrelsen godkänna uppdraget för a tt i nästa steg 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska kunna besluta o m uppdrag för 
ny detaljplan. 
Området omfattar ca 16000 kvm. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar a tt kommunstyrelsen dels ska besluta att uppdra åt 
plan- och exploa teringsenheten att ta fram fö rslag till Föravtal med 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671-7491, för 
Staffanstorp Stanstorp 1:1 77 -området för f.d. Anneroskolan, dels föreslå 
föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden a tt beslut om uppdrag för ny deta ljpla n fö r 
fastigheten Stanstorp 1:177. 

David Wittlock (MP) yrkar att kommunstyrelsen i första hand ska besluta 
a tt avslå Er ic T abichs (M ) yrkande enligt ovan samt i andra hand a tt 
samtliga att-satser ska villkoras enligt fö ljande: "Under föru tsättning a tt 
kommunfullmä ktige beslutar genomföra byggnation av Norra skola n på nu 
avsedd plats enligt 2015-KS-238, a tt samråd genomförts och a tt 
miljöutredningar bekräfta r a tt avsett område är lä mp ligt för såda n 
nybyggnation. 

Beslutsgång 

O rdföranden stä ller först proposition på Eric T abichs (M ) och David 
Wittlocks (MP) förstahands yrkande o m avslag på Eri c T abichs (M ) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

c s IJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

('S. 

Kommunstyrelsen 24(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

yrkande enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har besluta t att bifalla 
Eric Tabichs (M) yrkande. 

Ordföranden stä ller därefter proposition på David Wittlocks (MP) 
andrahandsyrkande om till ägg enligt ovan och finner a tt kommunstyrelsen 
har beslutat att avslå David Wittlocks (MP) tilläggsyrkande. 

Reservationer 

Ledamoten David W ittlock (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 94, 2016 
Begäran om planläggning från Staffanstorps Kommunfast igheter AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



miljöpartiet de gröna g 
STAFFANSTORP 

Reservation 2016-KS-185 

~1 1a9 t=t ~ k~ J q;, :2~ 
30 maj 2016 

Uppdrag om föravtal samt detaljplaneuppdrag för 
fastigheten stanstorp 1: 177 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att gå vidare med röravtal och 
detaljplaneuppdrag f'ör fastigheten stanstorp 1:177. 

Vi anser att, då det fortfarande finns stora frågetecken och risker vad gäller placeringen av Norra 
Skolan, kommunstyrelsen fOregriper processen och tar en ekonomisk risk genom att ta beslut som 
gör det svårare och dyrare att planera en skola inom stanstorp 1:177. 

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

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar genomföra byggnation av Norra Skolan på 
nu avsedd plats enligt 2015-KS-238, att samråd genomförts och att miljöutredningar bekräftar 
att avsett område är lämpligtför sådan nybyggnation. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 25(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

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

och 1:159 
20 16-KS-199 

Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om byggnation av 
Norra skolan, godkänna utarbetat förslag till föravta l med Staffans torps 
Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671 -7491, för Gullåkra 1:159 och d el 
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 fö r detaljplanearbetet, inför 
kommande exploatering av fastigheten Gu llå kra 1:159 samt del av 1:1 (ca 
13500 kvm). 

Yrkanden 

Eric Ta bich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta a tt, 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. 

David Wittlock (MP) yrkar att kommunstyrelsen i första hand ska besluta 
att avslå Eric Tabichs (M) yrkande enligt ovan samt i andra hand att 
beslutet ska villkoras med följa nde formulering: " Under förutsättning av 
att kommunfullmäktige beslutar genomföra byggnation av Norra skolan på 
nu avsedd plats enligt 2015-KS-238, att samråd genomförts och att 
miljöutredningar bekräftar att avsett område är lämpligt för sådan 
nybyggnation. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Eric Tabichs (M) yrkande enligt 
ovan och David Wittlocks (MP) förstahandsyrkande om avslag på Eric 
Tabichs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat a tt 
bifalla Eric Ta bichs (M) yrkande. 

Ordföranden stä ller därefter proposition på Da vid Wittlocks (MP) 
andrahandsyrkande om tillägg och finner att kommunstyrelsen har beslutat 
a tt avslå David Wittlocks (MP) tilläggsyrkande. 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 26(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

Reservationer 

Ledamoten David Wittlock (MP) reserverar sig skriftligt ti ll förmå n för eget 
yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 95, 2016 
Förslag t ill förav tal beträffande Norra skolan, omfatta nde Gullå kra 1:1 och 
1:159 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 



miljöpartiet de gröna QJ 
STAFFANSTORP 

Reservation 2016-KS-199 

1Jil~ l KS 3 tf~ 1 :Jb/h 
30 maj 2016 

Föravtal beträffande Norra Skolan, omfattande 
Gullåkra 1:1 och 1:159 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att gå vidare med f'öravtal f'ör 
Gullåkra 1:1 och 1:159 

Vi anser att, då det fortfarande finns stora frågetecken och risker vad gäller placeringen av Norra 
Skolan, kommunstyrelsen föregriper processen och tar en ekonomisk risk genom att ta beslut som 
gör det svårare och dyrare att avbryta ett skolbyggnationsprojekt inom Gullåkra 1:1 och 1:159. 

Vi vidhåller att beslutet skulle villkorats med följande formulering: 

Under forutsättning att kommunfullmäktige beslutar genomföra byggnation av Norra Skolan på 
nu avsedd plats enligt 2015-KS-238, att samråd genomforts och att miljöutredningar bekräftar 
att avsett område är lämpligtfor sådan nybyggnation. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

27(41) 

DATUM: 2016-05-30 

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

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till överenskommelse beträffande 
upphörande av markanvisnings-/marköverlåtelseavta l med Sverigehuset i 
Göteborg AB och a tt godkänna utarbeta t förslag ti ll marköverlåtelseavtal 
med Ikano Bostad AB, avseende Sta nstorp 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. 
Marköverlåtelseavta let avseende Sta nstorp 5:300 med Ikano Bostad AB 
reglerar villkor och förutsättningar för markförvärv och exploatering av 
fastigheten Stanstorp 5:300 (5 303 kvm), vilken omfattas av detaljplanen 
för Stanstorp 4: l m fl - Vikhem III. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar, med instämma nde av Pierre Sjöström (S) , att 
kommunstyrelsen ska besluta a tt godkänna utarbetat förslag till 
överenskommelse beträffande upphörande av markanvisnings
/marköverlåtelseavtal med Sverigehuset i Göteborg AB och a tt godkänna 
utarbetat förslag ti ll marköverlåtelseavtal med Ikano Bostad AB, avseende 
Stanstorp 5:300. 

Bes lutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets bes lut § 96, 2016 
Överenskommelse beträffande upphörande av markanvisn ings
/marköverlåte lseavta l avseende del av Vikhem III omfattande fastigheten 
Staffanstorp Stanstorp 5:300 med Sverigehuset i Göteborg AB, org. nr. 
556418-9503 . 
M arköverlå telseavta l beträffande del av Vikhem III A omfattande 
fastigheten Staffanstorp Stanstorp 5:300 med Ikano Bostad AB, org. nr. 
556593-8924. 

Ju~andes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 28(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

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

behandling av motioner i Staffanstorps kommun 
2013-KS-286 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att de ärenden som i kommunfullmäktige har väcks genom motio n 
regelmässigt ska avgöras av kommunfullmäktige, utom i sådana fa ll en 
motion rör sådan fråga som enligt vid varje tid gä llande författning åvila r 
nämnd att besluta i, i vilket fa ll ärendet ska överlämnas till behörig nämnd 
för avgörande, samt 

a tt därmed anse motionen bifa llen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 11 maj 2015, § 42, besluta t att återremittera 
rubricerat ärende till kommunstyrelsen "för att sammanväga den 
socia ldemokratiska motio nen med det från Stabskonto ret redovisade i 
ärendet, för att nå en så bred parlamentarisk uppslutning som möjligt." 

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

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfu llmäktige bes luta att de ä renden som i kommunfullmäktige har 
väcks genom motion regelmässigt ska avgöras av kommunfullmäktige, 
utom i sådana fa ll en motion rör sådan fråga som enligt vid varje tid 
gällande författning åvilar nämnd att besluta i, i vilket fall ä rendet ska 
överlämnas till behörig nämnd för avgörande, samt a tt därmed anse 
motionen bifallen. 

Richa rd Olsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta a tt de ärenden 
som väcks i kommunfullmä ktige genom motion ska avgöras i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen har besluta t a tt bifalla Pierre Sjöströms (S) yrkande en ligt 
ovan. 

Ordförandens signatur J~erandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 29(41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

Reservationer 

Ledamoten Richard O lsson (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 100, 201 6 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 42, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 30(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§95 Svar på medborgarförslag om ett totalförbud för 

försäljning av fyrverkerier i statfanstorps kommun 
201 5-KS-594 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avs lå medborgarförslag om ett tota lförbud för försä ljning av 
fyrverkerier med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 32, 2016-03-21, beslutat att överlämna 
medborgarförslag gällande totalförbud för försäljning av fyrverkerier i 
Staffanstorps kommun till kommunstyre lsen för beslut om beredning. 

3 kap 7 § OL anger att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd 
av polismyndigheten om användingen med hänsyn till tidpunkten, 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 loka l föreskrift 
kan begränsa användingen på vissa platser, då i närheten av t ex vårdhem, 
sjukhus m flr byggnader. Möj ligheten är dock avsedd att vara begränsad till 
vissa platser eller till användningen av vissa pyrotekniska varor. Att införa 
ett generellt fö rbud med krav på tillstånd från Polismynd igheten för 
användning av pyrotekniska varor, får därför anses lägga onödigt tvång på 
allmänheten - detta enligt Länsstyrelsens tolkning och beslut. 

I förarbetena (prop 1992/93 :210) framhå lls vidare att det inte finns skäl att 
motverka användningen i sig av pyrotekniska varor för nöjesändamå L 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar vid sin beredning att då det 
inte finns lagstöd för a tt mer än i särskilda fa ll begränsa användningen av 
pyrotekniska varor kommer ett förbud mot försäljning att va ra 
verkningslöst för att uppnå intentionen i medborga rförslaget. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslag om 
ett totalförbud för försäljning av fyrverkerier med hänvisning till det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföra nden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslu t och 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s dJ 



Sla ffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 31(41) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

finner att kommu nstyrelsen har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 102, 2016 
M ed borgarförslag 

Justerandes signatur 

fl) 
Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 32(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§96 Svar på medborgarförslag om att förbjuda användandet av 

fyrverkerier och liknande produkter för privatpersoner i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-595 

Kommunstyrelsen beslutar 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 
med borgarförslaget, avslå detsamma. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 34, 2016-03-21, beslutat a tt överlämna 
medborgarförslaget om att förbjuda användandet av fyrverkerier och 
liknande produkter för privatpersoner i Staffanstorps kommun till 
kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

3 kap 7 § OL anger att p yrotekniska varor inte får användas utan tillstånd 
av polismyndigheten om a nvändingen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 
bea ktansvärd o lägenhet 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. Möjligheten ä r dock avsedd att vara begränsad t ill 
vissa platser eller till användningen av vissa pyrotekniska varor. Att infö ra 
ett generellt förbud med krav på tillstånd från Polismyndigheten för 
användning av pyrotekniska varor, får därför anses lägga onödigt tvång på 
allmänheten -detta enligt Länsstyrelsens tolkning och beslut. 

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

Då det inte finns stö d i lagstiftnigen för Staffanstorps kommun att införa 
såda nt förbud som anges i medborga rförslaget föreslås att 
kommunfu llmäktige avslå r detsamma. 

Yrkanden 

Ordföranden Christia n Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå ko mmunfullmäktige beslu ta a tt med hänv isning till a tt det 
inte finns stöd i lagstiftningen (ordnings lagen) för Staffanstorps kommun 
a tt införa sådant generellt förbud som föreslås i medborgarförslaget, avslå 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 33(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

detsamma. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen ha r bes luta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutsk ottets beslut § 103, 20 16 
Med borgarförslag 

Justerandes signatur 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 34(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§97 Ombyggnad av Hjärupslundsskolans ventilationssystem 
2016-KS-289 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att godkänna föreslagen o mbyggnad av ventilation för vå ning två på 
Hjärupslundsskolan. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
a tt ombyggnaden av Hjärupslundsskolans venti lation ska ersä ttas till 
Staffanstorps Kommunfastigheter genom ianspråktaga nde av å rets resulta t 
2016, preliminär kostnad 8000 tkr. 

Ärendebeskrivning 

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

Staffanstorps Ko mmunfastigheter har tagit fram förslag ti ll ny 
ventilationsan läggning på Hjärupslundsskolans andra våning. Då 
byggnaden uppfördes insta llerades på a ndra våningen en form av 
"sjä lvdragsventila tio n" som har stora brister och gör a tt arbetsmi ljön för 
elever och personal blir undermålig. N edanvåningen har konventionell 
ventila tion. Luftkvalitet och inomhusklimat i de berörda 
undervisningslokalerna uppnår vid mä tning inte godtagbar kvalitet. 

Då prognosen för ekonomiskt utfa ll 2016 för Staffanstorps kommun är 
positiv på grund av intäkter av engångskaraktär föreslås a tt kostnaden för 
ombyggnad, i enlighet med preliminär ka lkyl, genom ersättning till 
Kommunfastigheter tas av årets resulta t. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunstyrelsen dels ska beslu ta att 
godkänna föreslagen ombyggnad av ventilation för våning två på 
Hjärupslundssko lan, dels föres lå kommunfullmäktige bes luta att 
ombyggnaden av Hjärupslundsskolans venti lation ska ersä ttas till 
Staffa nstorps Kommunfastigheter genom ianspråktagande av årets resu lta t 
20 16, preliminär kostnad 8000 tkr. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsen 35(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-05-30 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-05-23 
Staffanstorps Kommunfastigheters PM 2016-05-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

36(41) 

DATUM: 20 16-05-30 

§98 Ombyggnad av Ryttarbyns förskola 
2016-KS-290 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar dels 

att godkänna föres lagen ombyggnad av Ryttar byns förskola. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
a tt ombyggnaden av Ryttarbyns förskola ska ersä ttas till Staffansto rps 
Kommunfastigheter genom ianspråktagande av årets resulta t 2016, 
preliminär kostnad 8260 tkr. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyresen har i § 86, 2015-06-01, bland annat beslutat att 
nuvarande verksamhet på Trekantens försko la ska beredas plats på Annero 
förskola. Dessa båda sammanslagna enheter har sedan av barn - och 
utbildningsnämnden fått namnet Ryttarbyns förskola. 

Båda de två nuvarande enheterna har tillagningskök, vi lket också har 
fra mförts som önskemål i den sammanslagna enheten. Köket på Ryttarbyns 
förskola har dock en begränsad kapacitet. Då delar av lokalen tidigare 
användes fö r verksamheten fö rskaleklass åt de barnen i skola n. Köket är 
också omodernt och har brister som, även om en ka pacitetsförs tärkning 
inte genomförts eller en övergång till mottagningskök beslutas, måste 
åtgärdas. Staffanstorps Kommunfastigheter har redovisa t pre liminär 
kostnadskalkyl med specifikation av åtgärder. 

Då prognosen för ekonomisk t utfall 2016 för Staffanstorps kommun är 
positiv på grund av intäkter av engångskaraktär föreslås att kostnaden för 
ombyggnad, i enlighet med preliminär kalkyl, genom ersä ttning till 
Kommunfastigheter tas av årets resu ltat. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunstyrelsen dels ska 
besluta att godkänna föreslagen ombyggnad av Ryttarbyns förskola, dels 
föreslå kommunfullmäktige besluta a tt ombyggnaden av Ryttar byns 
förskola ska ersä ttas till Staffanstorps Kommunfas tigheter geno m 
ia nspråktagande av å rets resulta t 2016, preliminär kostnad 8260 tkr. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen 37(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2016-05-23 
Preliminär kostnadsprognos 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

38(41) 

DATUM : 2016-05-30 

§99 Utträde ur ECAD Sverige 
2016-KS-287 

Ordförandens signatur 

c s 

Kommunstyrelsen beslutar 

att begära utträde ur ECAD Sverige. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har sedan 2004 varit medlemmar i organisationen 
ECAD Sverige (European Cities Against Drugs). Organisationen driver ett 
opinionsarbete i Europa kring användningen av främst narkotika. I Sverige 
har 37 städer medlemskap och totalt är 251 städer i Europa medlemmar. 
Staffanstorps kommun har sedan något år sett behovet av att prioriterat det 
lokala arbetet inom missbruk mer än att engagera sig i lobbyverksamhet på 
nationell och internationell nivå. Ett medlemskap i ECAD kräver, för att 
vara fruktsamt för kommunen och dess medborgare, resurser och 
engagemang. 

Staffanstorps kommun föreslås därmed begära utträde ur ECAD till förmån 
för det loka la arbetet. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att begära utträde ur ECAD Sverige. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 39(4 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§100 Överklagande av förvaltningsrättens i Malmö dom den 17 

maj 2016 i mål 6302-15 
2015-KS-293 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till Kammarrätten i Göteborg avge i ärendet föreliggande överklagande 
daterat 2016-05-23 . 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser överklagande av förvaltningsrättens i Malmö dom den 17 
maj i mål 6302-15. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska 
besluta att till Kammarrätten i Göteborg avge i ärendet föreliggande 
överklagande daterat 2016-05-23 . 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Överklagande 2016-05-23 
Förvaltningsrättens dom i mål nummer 6302-15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

c s 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

40(41) 

DATUM: 2016-05-30 

§101 Redovisning av meddelanden 
2016-KS-231 

Ordförandens signatur 

cS 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till ha ndlingarna. 

Beslutsunderlag 

a ) T ackbrev till medborgare 

b) Skrivelse gä lla nde tider på vå rdcentralen i Staffa nstorp 

c) SYSAVS års- och hållbarhetsred ovisning 201 5. Dnr 2016-KS-256 

d) Köpeavtal med Ja kri AB gä llande fastigheten Sta ffansto rp Hjärup 4 :26. 
Dnr 2016-KS-271 

e) Köpeavtal med Jakri AB gä lla nde fastigheten Staffanstorp H järup 4:276, 
del b. Dnr 2016-KS-271 

f) Köpeavtal med Jakri AB gä lla nde fast igheten Staffanstorp Hjärup 4:276, 
del c. 
Dnr 201 6-KS-2 71 

g) Protokoll från Sta ffa nstorps kommunfastigheters styrelsemöte 20 16-04-
26 

h ) Pro tokoll från Sta ffanstorphus styrelsemöte 2016-05-03 

i) Protokoll från Sta ffanstorps Centrums styrelsemöte 20 16-05-03 

j) Underteckna t köpekontrakt för fastigheten Staffanstorp Stanstorp 5:350 
{tomt G). Dnr 2014-KS-290 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 41 (41 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-05-30 

§102 Redovisning av delegationsbeslut 
2016-KS-276 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till hand lingarna. 

Beslutsunderlag 

Ord förandens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbeslut enligt 20p, kommunstyrelsens delegationsordning 
gä llande bidrag till dopgåva å t prins Oscar. Dnr 2016-KS-184 

Ekonomichefens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbeslut enligt punkt 13, kommunstyrelsens 
delegationsordning, för omsättning av 16 mnkr på villkor enligt offert från 
Kommuninvest , daterad 2 01 6-02-10. Dnr 2016-KS-16 

b) Delegationsbeslut i enligt punkt 14 a, kommunstyrelsens 
delegationsordning, gällande inlösen av Agenta svenska aktier 13 mnkr, 
inlösen av Agenta globala aktier 13 mnkr, köp av Agenta svenska räntor 18 
mnkr och köp av Agenta multistrategi 8 mnkr. Dnr 2016-KS-15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


