
Stalfanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-03 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra kl. 18:00-18:50 

Beslutande ledamöter Christi an Sonesson (M) (ordfö rande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 
La ila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Richard Olsson (SD) 
Tina Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (L) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne Nilsson (C) 
Magnus Olsson (M) ersä tter Nino Vidovic (M) (vice 
ordförande) 
Bertil Persson (M) ersä tter Eric Tabich (M) 

Ersättare Werner Unger (S) 
Pia Jönsson (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Björn Stigborg (S) 
Gisela Nilsson (L) 
Toni Nilsson (SD) 
Magnus Lunderqusit (KO) 
Richard Fridh (S) 

Övriga närvarande Maths Johansson (SPI) (lnsynsplats) 
Inga lill Hellberg (Kommundirektör) 
Henrik Lethin (Stabschef) 
Vesna Casitovski (Sekreterare) 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 201 6-10-06 14:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 103-130 
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ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
ans lag. 

Ko mmunstyrelsen 
2016-10-03 

2016-10-07 Datum för anslags 2016-10-29 
nedtagande 

Rådhuset, § § l 03-130 ..... v.~ ... c~~ 
Vesna Casitovsk i 
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Staffanstorps 
kommun 
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2016-10-03 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§103 

§104 

§105 

§106 

§107 

§108 
§109 
§110 
§111 

§1 12 

§113 

§114 
§115 
§116 
§117 
§11 8 

§119 

§120 

§121 

§122 

§123 

§124 

§125 

§126 
§127 
§128 
§129 
§130 

Ordförandes sign 

L5 

Förändring av dagordning 
Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för ko mmunstyrelsen 2016-01-01 
-2016-08-31 
Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för 
perioden 2016-01-01 -2016-08-31 
Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB 
Förslag till Po licy för upphandling och inköp samt Riktl injer för 
direktupphandling i Staffanstorps kommun 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden 
Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg 
Förslag till Biblioteksplan för Staffanstorps kommun 
Uppsägning av avsiktsförklaring och avtal gällande gång- och cykelväg 
mellan Nordanå och väg 11 längs väg 858 
Köpeavtal med Jakri AB gällande fastigheterna Staffanstorp Hjärup 4:26 
samt 4:276 
Föravtal för Annera bostäder, del av Stanstorp 1:1 77 
Förvärv av mark Hjärup NO 3, Stora Uppåkra 12:2 
Exploaterinsavtal för del av Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO etapp 3 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 1:776 och 1:6, Södra Stanstad 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 
Yttrande över remissen Strukturplan för MalmöLundregionen 
gemensam målbild 2035 
Yttrande över remissen Mobilitetsplan för Skåne 
Yttrande över kompletterande rem iss avseende Boverkets rapport 
2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m. m. 
Svar på medborgarförs lag om lokalbussar i Staffanstorp 
Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) angående en lokalbuss i 
Staffanstorp 
Svar på motion från La ila Olsen (S) om en fami ljecentral i Hjä rup 
Svar på motion från Ra ili Pikkusaari (V) om ti llsättning av grupp som 
jobbar strateg iskt med fl yktingmottagandet i Staffanstorps kommun 
Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av meddelanden 
Ombyggnad av Hjärupslundsskolan 
Rivning av Trekantens försko la samt nedskri vning av bokföringsvä rde 
Remittering av förslag till Kostpolicy för Staffa nstorps kommun 

l Ju sterandes sign 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

§103 Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

Sammanträdesprotokoll 

2016-1(}03 

att lägga till följande ärenden på dagordningen: 

"Rivning av Trekantens förskola samt nedskrivning av bokföringsvärde" 
"Ombyggnad av Hjärupslundsskolan" 
"Remittering av förslag ti ll Kostpolicy för Staffanstorps kommun" 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

1J 
l Utdragsbestyrkande 
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§104 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 
2016-01 -01 - 2016-08-31 (2016-KS-471) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreliggande delårsbokslut tilli ka ekonomisk uppföljning för perioden 
2016-01 -01 -201 6-08-31 fö r kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande delårsbokslut till ika ekonomisk 
uppföljn ing för perioden 2016-01 -01 - 201 6-08-31 för kommunstyrelsen 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen har att i enl ighet med ekonomistyrprinciper för Sta ffanstorps 
kommun besluta i ärende om delårsbokslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna föreliggande delårsbokslut ti ll ika ekonomisk uppfö ljning för perioden 2016-
01-01 - 2016-08-31 för kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2016-09-27 
Delårs ra p port 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 113, 2016 

Ordförandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§105 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för statfanstorps 
kommun för perioden 2016-01-01 - 2016-08-31 (2016-KS-472) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna delårsrapport/ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01 ti ll och 
med 201 6-08-31 för Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäk tige har i enlighet med kommunallagen kapital 8 § 20 a och lag om 
kommunal redovisning kapital 9 att besluta om delårsrapport för Staffanstorps 
kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport/ekonomisk uppföljning för 
perioden 2016-01-01 till och med 2016-08-31 för Staffanstorps kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-26 
Delårsrapport 2016 
Bilaga, Staffanstorps Centrum AB 
Rev. Bilaga 
Bilaga, kapitalförvaltning 
Bilaga, investeringar 
Bilaga, god ekonomisk hushållni ng 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 114, 2016 

Bes l ut skickas t i Il 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 
VD Staffanstorps Centrum AB 

Ordförandes sign l Justerandes sign 
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§106 Förslag till utökad borgensram för Sydvatten AB (2016-KS-335) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 26 mnkr till 64 mnkr under 
förutsättning att bolagsstämman fatta r beslut i frågan. 

Ärendet i korthet 
En utökning av borgensramen behövs då Sydvatten står inför ett flertal större 
investeringar de kommande åren i enlighet med den 10-års plan som antagits av 
styrelsen och som redovisats för ägarna både på samråd och på årsstämman. Utöver 
den 10 åriga investerings planen har förhandl ing skett med Malmö stad om förvä rv av 
mark samtidigt som Mark- och mi ljödomstolen i sin deldom ålagt Sydvatten att ersä tta 
Statkraft med 445 mnkr. För att genomföra ovanstående behöver nya lån upphandlas 
och nya borgensramar beslutas hos delägarna. För närva rande uppgår Staffanstorps 
kommuns beslutade borgensram ti ll 38 mnkr och fö reslås nu utöka med 26 mnkr ti ll 
64 mnkr. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsen ska besluta föres lå kommunfu ll mäktige besluta att utöka 
borgensramen för Sydvatten AB med 26 mnk r til l 64 mnkr under förutsättning att 
bolagsstämman fattar beslut i frågan. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut §11 6, 2016 
Skri velse Borgensram för lån Sydvatten AB 
Utkast till protokoll för den kommande extra bolagsstämman 
Konsortialavtal 
Sammanställning ägarnas nuvarande och framtida borgensåtagande 
Styrelseprotoko ll 269 

Beslut skickas ti ll 
Ekonomichefen, Sydvatten AB 

c s 
l ~ndessign l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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§107 Förslag till Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för 
direktupphandling i Staffanstorps kommun (2016-KS-248) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att anta i ärendet före liggande förslag ti ll Riktl injer för direktupphandling i 
Staffanstorps kommun att gä lla från och med 2016-11-01, samt 

att Policyn för upphand li ng och inköp ska kompletteras enligt följande. Punkten 
l under rubriken "Policy " ska ha fö ljande lydelse: "Samtliga nämnder uppmanas att 
fatta beslut för gränsdragningar kring deras verksamheters upphandlingar och en 
beslutsstruktur gä llande sin verksamhets upphandlingar. Såvä l gä llande beslutsrutiner i 
nämnd och/eller delegation av sådana beslut.". Under rubriken "Upphandl ingsanalys" 
ska fö ljande lydelse läggas ti ll : "Samtliga kommande och pågående upphandl ingar ska 
på ett och samma ställe tydligt redovisas på kommunens hemsida. Så även löpande 
avta l i en avtalsdatabas. 

dels besluta föres lå kommunfullmäktige besluta 
att med upphävande av den del i koncernpolicyn som avser upphandling, anta i 
ärendet föreliggande förs lag ti ll Policy för upphand ling och inköp i Staffanstorps 
kommun att gä ll a från och med 2016-11 -01. 

Ärendet i korthet 
Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för direktupphandling har upprättats 
i enlighet med intentionerna i lag (2007:1091) om offentlig upphandli ng "LOU" samt 
med den inriktn ing som tid igare lega t till grund för avsnittet om inkö p i 
Koncernpolicyn. Policyn och riktli njerna ska ti llämpas i hela kommunkoncernen - för 
bolagen i tillämpliga delar. 

Yrkanden 
Ordföranden Chri stian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson 
(L), att kommunstyrelsen dels ska besluta att anta i ärendet före liggande förslag ti ll 
Riktl injer för direktupphandl ing i Staffanstorps kommun att gä lla från och med 2016-
11-01, samt att Policyn för upphandling och inköp ska kompletteras enligt följande. 
Punkten 1 under rubriken "Policy " ska ha följande lydelse: "Samtl iga nämnder 
uppmanas att fatta beslut för gränsdragningar kring deras verksamheters 
upphandlingar och en beslutsstruktur gä llande sin verksamhets upphandlinga r. Såväl 
gä llande beslutsrutiner i nämnd och/ell er delegation av sådana beslut.". Under rubriken 
"Upphand li ngsanalys " ska följande lydelse läggas ti ll : "Samtliga kommande och 
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pågående upphandlingar ska på ett och samma ställe tyd ligt redovisas på kommunens 
hemsida. Så även löpande avtal i en avtalsdatabas. ", dels föreslå kommunfullmäktige 
besluta att att med upphävande av den del i koncernpolicyn som avse r 
upphandling, anta i ärendet föreliggande förslag till Policy för upphandling och inköp i 
Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-11-01. 

Pierre Sjöström yrkar att kommunstyrelsen ska besluta bifa lla ordförandens m. fl . 
yrkanden enl igt ovan då med följande ti ll äggsyrkanden: Vid upphandling av 
entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat svenskt kollektivavtal 
för de anställda eller så kallade hängavtal ti ll svenska kollekti vavtal, Vid upphandling 
av entreprenader och tj änster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller 
underentreprenörens persona l, Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den 
uppstår. Leverantörerna få r inte ha någon koppling till det vi i dagligt tal kallar 
"skatteparadis", Staffanstorps kommun strävar efter att vid större 
entreprenadupphandl ingar ti ll se att sociala hänsyn tas, så att personer som står 
långt från arbetsmarknaden bereds möjl ighet ti ll sysselsättning med ordinarie 
arbetsuppgifter, Staffanstorps kommun strävar efter att i större utsträckn ing använda 
sig av funkti onsupphandli ng, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, eller 
liknande metoder, för att genom kommunens upphandlingar främja håll bar ti ll väx t. 

Yrkanden 
Ordföranden ställer först proposition på eget m.fl . yrkande enligt ovan och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter pro position på Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkanden enligt 
ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå Pierre Sjöströms (S) 
t i l läggsyrkanden. 

Votering 
Votering begär. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 
Den som vill avslå Pierre Sjöstörms (S) til läggsyrkande röstar ja. 
Den som vill bifa lla Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 7 ja-röster, 5 nej-röster samt l som avstår från att rösta 
beslutat att avslå Pierre Sjöströms (S) til läggsyrkande. Se voteringslista § 107. 

Reservationer 

Ord förandes sign l justerandes sign 
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l Utdragsbestyrkande 
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Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande. Se bi laga. 

Särskila uttalanden 
Richard Olsson (50 ) meddela r att han inte delta r i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 117 , 2016 
Policy 
Riktl injer 

Ordförandes sign l Justerandes sign l Utdragsbestyrka nde 
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Voteringslista : §107 

Voteringslista 

Ärende: Förslag ti ll Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för direktupphandling i 
Staffanstorps kommun, 2016-KS-248 

Voteringslist(or) 

Policy för upphandling och inköp 

Ledamot Ja Nej 

Christian Sonesson(M), ordförande x 
Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordförande x 
Laila Olsen (S), ledamot x 
Liliana Lindström(M), ledamot x 
Torbjörn Lövendah l (S), ledamot x 
Richard Olsson(SD), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot x 
Carina Dilton(S), ledamot x 
Björn Magnusson(L), ledamot x 
David Wittlock(MP), ledamot x 
Yvonne Nilsson(C), ledamot x 
Magnus Olsson(M), ersättare x 
Bertil Persson(M), ersättare x 
Resultat 7 5 

Avstår 

x 

1 



Reservation Policy för upphandling och 
inköp för Staffanstorps kommun 

Vi reserverar oss mot beslutet! 

För oss är det sjä lvklart att offentliga myndigheter ska verka för en sund konkurrens när 
det gäller upphandlingar. Vi har i Sverige och i EU regler som har till kommit för att slippa 
svågerpolitik och fiffe l, och istället säkra öppna och professionella metoder när våra 
skattepengar ska omsättas i varor och tjänster. Varje år köper kommuner, landsting och 
staten in varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor, och då är det viktigt att vi får 
en hög kvalitet och bra priser på allt vi köper in. 

VI vill ha följande tillägg i policyn: 

a. Vid upphandling av entreprenader e ller tjänster ska den utförande parten ha tecknat 
svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal t ill svenska kollektivavta l. 
Vi är inte betjänta av entreprenörer som utnyttjar sin personal 

b. Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gälla för 
entreprenörens eller underentreprenöre ns personal. 

c. Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha 
någon koppling till det vi i dagligt tal kallar "skatte paradis". 

d. Staffanstorps ko mmun strävar efter att vid större entreprenadupphandlingar t illse att 
sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet 
till sysse lsättning med ordinarie arbetsuppgifter. 

e. Staffanstorps kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av 
funktionsupphandling, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, e ller liknande 
metoder, för att genom kommunens upphandlingar främja hållbar tillväxt . 

På kommunstyrelsens sammanträde redovisades ett utlåtande från en advokatbyrå som 
hävdar att vårt yrkande om kollektivavtal skulle vara lagstridigt. Det fi nns andra 
uppfattningar som styrker att så inte är fallet. Det finns ett beslut i EU som strider direkt 
mot advokatbyråns utlåtande (se bilaga a). Ett EU-direktiv har starkare ställn ing än svensk 
lag. 

Staffanstorp den 3 oktober 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



Bilaga 4l, 

Från tidningen Lag&A v tal 

EU-ja till krav på kollektivavtal vid upphandling 

2014-01 - 15 14:40 Elisabet Örnerborg l 
Europaparlamentet röstade i dag för nya regler för offentlig upphandling. LO är posi
tivt: "Nu ökar möjligheten att ställa krav på miljö- och sociala hänsyn och på kollek
tivavtal när varor och tjänster upphandlas." Svenskt Näringsliv är negativt: "Företa
gen kommer i kläm." 

Det handlar om tre nya EV-direktiv om offentlig upphandling som i dag slutligen har 

antagits av Europaparlamentet 

De nya EV-direktiven gör det också möjligt att kräva att ILO:s kärnkonventioner 

respekteras fullt ut och att de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som gäller där 

arbetet utförs efterlevs. Det blir även möjligt att ställa krav på 

sysselsättningsfrämjande åtgärder, menar LO. 

- Det är självklart att det offentliga har ett särskilt ansvar för att bekämpa 

arbetslösheten, inte minst den skenande ungdomsarbetslösheten. Här kan offentlig 

upphandling användas för att se till att ungdomar får en meningsfull sysselsättning 

och utbildning, säger Ingela Edlund. 

Europafacket betonar att det är olämpligt att offentliga myndigheter medverkar till 

att löner och arbetsvillkor blir allt sämre. Organisationen välkomnar därför att det 

inte bara är den som erbjuder lägsta priset som kan komma ifråga vid upphandling. 

Att kommuner och andra offentliga upphandlare i fotisättningen inte bara tittar på 

prislappen utan också tar hänsyn till bland annat miljöskäl och arbetsvillkor är 

problematiskt, enligt Svenskt Näringsliv. Det gör att företagen riskerar att ställas 

inför omfattande och otydliga krav som är svåra att uppfylla, menar Göran Noren, 

chef för avdelningen näringspolitik, i ett uttalande. 

- Begrepp tas bott och definitioner ändras men framför allt kommer kvalitetskrav 

och arbetsvillkor, inte minst den kontroversiella frågan om det går att ställa krav på 

kollektivavtal och miljökrav, att väga tyngre än de gör i dag, säger Göran Noren. 
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§108 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (2015-KS-
58) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att med upphävande av nu gä llande delegationsordning för kommunstyrelsen, anta 
delegationsordning enligt förslag- att gä lla från och med 2016- 10-15. 

Ärendet i korthet 
Föreligger behov av revidering av kommunstyrelsens de lega tionsordning. Avsnitten 9 
och 10 har tillkommit, samt en ändring av delegationsordningens indelning som gör att 
det framöver bli r lättare att vidta revideringa r. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-08 
Förslag till de legationsordning 

Beslut skickas till 
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§109 Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden 
(2016-KS-387) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja ett ti ll äggsanslag ti ll barn- och utbildningsnämndens budget för 2016 om 
700 000 kronor, samt att ti lläggsanslaget finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrel sens anslag för oförutsedda händelser. 

Ärendet i korthet 
Barn- och utbi ldningsnämnden har genom delegationsbeslut av dess ordförande begärt 
tilläggsanslag til l 2016-års budget om 700 000 kronor. Anslaget ska finans iera 
avveck lingskostnader för pavil jonger i anslu tning ti ll Hjärups skola. Paviljonger som 
hyrs in för att tillfälligt lösa ett lokalbehov främst för skola och förskola har sedan ca 3 
år ti ll baka en förhöjd hyra under sin kontraktstid, vilket hantera r kostnaden för 
avetablering. Detta för att ett ensk il t budgetår inte ska drabbas av obudgeterade 
engångskostnader för en sådan avetablering. Paviljongerna i anslutning till Hjärups 
skola har införskaffa ts långt före den nya modellen för att finansiera avetablering och 
får därmed en engångskostnad som inte är finansierad i barn- och 
utbi ldningsnämndens budget. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bevilja 
ett ti lläggsanslag till barn- och utbi ldningsnämndens budget för 2016 om 700 000 
kronor, samt att tilläggsanslaget finansieras genom ianspråktagande av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11 9, 2016 
Delega tionsbeslut 

Beslut skickas ti ll 
Barn- och utb ildningsnämnden 
Ekonom iavde lningen 

Ordförandes sign l Justerandes sign 
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§110 Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg (2016-KS-
398) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att högsta avgift, maxtaxa, för vård och omsorg justeras i enlighet med ändring i 8 kap. 
5§ socialtjänstlagen (2001 :453) och som trädde i kraft 2016-07-01. 

att avgifter för omvårdnad följer den ändrade maxtaxan, att avgift för trygghetslarm 
höjs till 225 kr per månad, samt 

att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 kr per besök upp till 5 besök per månad och 
450 kr per månad för all planerad regelbunden hemsjukvård, att de nya avgifte rna ska 
gä lla fr o m 2016-12-01. 

Ärendet i korthet 
Den 1 juli 2016 infördes en ändring i 8 kap. 5 §socialtjänstlagen (2001:453) som 
innebär en ändrad beräkning av avgiftstaket för maxtaxan. För hemtjänst, dagvård och 
liknande tjänst motsvarar höjningen 218 kr per månad jämfört med nuvarande 
beräkningsregeL För bostadsavgift som inte omfattas av hyreslagen motsvarar 
höjningen 199 kr per månad jämfört med nuvarande beräkningsregeL Kommunens 
nuvarande avgiftsnivåer fö r omvårdnad är kopplade till maxtaxan. Detta innebär att 
en höjning av maxtaxan medför en höjning av avgiften för omvårdnad. 
Socialnämndens kostnader för trygghetslarm har ökat de senaste åren då alltfle r 
enskilda behöver trygghetstelefon med mo bil t nät/ IP teknik. Nuvarande avgift för 
trygghetslarm gäller sedan 2012-01 -01. Med anledning av de ökade kostnaderna 
föres lås en höjning av avgiften för trygghetslarm med 25 kr per månad. Avgi ften för 
hemsjukvård är oförändrad sedan 2002. Då kommunens kostnader har ökat, föreslås 
en höjning med 10 kr per besök och 50 kr per månadsavgift. Föreslagna 
avgiftsförändringar beräknas medföra en intäktsökning med ca 250 000 kr per år. 

Yrkanden 
Lil iana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att högsta avgift, maxtaxa, för vård och omsorg justeras i 
enlighet med ändring i 8 kap. 5§ socialtjänstlagen (2001:453) och som trädde i kraft 
2016-07-01, att avgifter för omvårdnad följer den ändrade maxtaxa n, att avgift för 
trygghetslarm höjs ti ll 225 kr per månad, samt att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 
kr per besök upp till 5 besök per månad och 450 kr per månad fö r all planerad 
regelbunden hemsjukvård, att de nya avgifterna ska gälla fr o m 2016-12-01. 

Ordförandes sign l Jusrerandes sign 
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Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta bifalla Liliana Lindströms 
(M) yrkande enligt ovan med tillägget att jämkning ska ske av kostavgiften för de med 
låg pension som kommer under förbehållsbeloppet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkande enligt 
ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med detta. 

Ordföranden stä ller därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) till äggsyrkande enligt 
ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå detta till äggsyrkande. 

Votering 
Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 
Den som vill avslå Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande röstar ja . 
Den som vi ll bifa lla Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande röstar nej . 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat a tt avslå Pierre 
Sjöströms (S) tilläggsyrkande. Se voteringslista § 110. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande. Se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 120, 2016 
Socialnämndens beslut § 71, 2016 
Underlag 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandes sign l Justerandes sign 
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Votering s l i sta 

Ärende: Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg, 2016-KS-398 

Voteringslist(or) 

Förslag till ändrade avgifter inom vård och omsorg 

Ledamot Ja 
Christian Sonesson(M). ordförande x 
Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordförande 

La ila Olsen (S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot x 
Torbjörn Lövendahl (S), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot x 
Tina Xhemajli(M), ledamot x 
Carina Di lton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot x 
David Wittlock(MP). ledamot 

Yvonne Nilsson(C), ledamot x 
Magnus Olsson(M), ersättare x 
Bertil Persson(M). ersättare x 
Resul tat 8 

c s 

Nej Avstår 

x 
x 

x 

x 

x 

5 o 



Reservation - Förs l ag t i Il ä n d rad e 
avgifter inom Vård och omsorg 
Jämkning av kostavgifter 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande, att 
införa jämkning av kostavgiften för de vårdtagare med låg pension som 
kommer under förbehållsbeloppet. 

För de personer som har låg pension, vilket ofta är kvinnor finns 
möjlighet att söka försörjningsstöd via socialkontoret om den enskilde 
inte har tillräckligt med medel för att täcka kostnaderna för mat, 
bostad och personligt bruk. 

Vi socialdemokrater ser en taxa med jämkning av kostavgiften för de 
med låg pension som ett värdigare alternativ till försörjningsstöd då 
den enskilde besparas att känna skam. Konsekvensen är enligt många 
forskare att socialbidragstagare känner en skam över sin situation som 
ekonomiskt underlägsen och beroende. 

Det ska inte våra äldre behöva känna! 

För Socialdemokraterna 

Staffanstorp 2016-1 0-03 
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§111 Förslag till Biblioteksplan för statfanstorps kommun (2016-KS-
470) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med upphävande av kommunfullmäktiges beslut, §59/2009, avseende 
Biblioteksplan, anta av kultur- och fritidsnämnden föreslagen biblioteksplan för 2016-
2020 för Staffanstorps kommun att gälla från och med 201 6-12-01. 

Ärendet i korthet 
Bibliotekslagen gör gällande att alla kommuner ska ha en bibl ioteksplan som reglerar 
verksamhetens strategiska utveckling. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 
överlämna förslag till Biblioteksplan för Staffanstorps kommun avseende 2016-2020. 
Biblioteksplanen är framtagen med stöd i Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest, 
Bibliotekslagen 2013:801 , Skollag 2010:800, Regional kulturplan 201 6-2019 samt 
Kommunfullmäktiges mål. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige beslu ta att med 
upphävande av kommunfullmäktiges beslut, §59/2009, avseende Biblioteksplan, anta 
av kultur- och fritidsnämnden föreslagen biblioteksplan för 2016-2020 för 
Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-12-01. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 121 , 201 6 
Kul tur- och fritidsnämndens beslut § 21 , 201 6 
Biblioteksplan 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign l Utdragsbestyrkande 
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§112 Uppsägning av avsiktsförklaring och avtal gällande gång- och 
cykelväg mellan Nordanå och väg 11 längs väg 858 (2016-KS-476) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslu tar 
att uppdra ti ll stadsbyggnadschefen att säga upp avsiktsförklaring och de avtal som 
gä ller byggnation av gång- och cykelväg mellan Nordanå och väg 11, näm ligen 

1. Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsutbyggnad i Staffanstorps kommun 2006-
201 5 (objektet ge-väg Nordanå - tpl väg 11 ), daterad 2006-09-25. 
2. Genomförandeavtal angående CC-väg mellan Nordanå och väg 11, date rad 2011-
09-19. 
3. Överenskommelse om utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 858 inom 
deta ljplan Nordanå 8:23 m fl - Norclanå by, dateracl2007-04-27. 

Ärendet i korthet 
Trafikverket, Burlövs kommun och Staffanstorps kommun ha r den 19 september 2011 
ingått Genomförandeavtal gä llande gång- och cykelväg mellan Nordanå och väg 11 . 
Avta let gä ller sträcka 2-7 (se karta i Genomförandeavta let}. I Genomförandeavtalet 
angavs att utbyggnaden av gång- och cykelvägen planerades ske år 2012 förutsatt att 
finansiella medel fanns ti llgängliga och handlingar var framtagna. Finansieringen av 
gång- och cykelvägen sku lle enligt avtalet fördelas mellan parterna (Burlövs kommun 
744 200 kr, Staffanstorps kommun l 242 8000 kr och Trafikverket 1 957 000 kr) och 
totalkostnaden var fö r sträcka 3-7 beräknad ti ll 3 944 000 kr. Enligt avta let ska 
eventuell merkostnad som inte överstiger 10 % av tota lkostnaden delas mellan 
parterna. Överstiger tota lkostnaden mer än 10 % av avtalad kostnad 3 944 000 kr ska 
en ny förhandling mellan parterna ske. l början av år 2015 fick kommunerna besked 
om att elen beräknade totalkostnaden för sträcka 3-7 hade ökat till 8 821 706 kr. Då 
kostnadsökningen kraftigt överskred 10 % in ledde Burlövs kommun tillsam mans med 
Staffanstorps kommun under år 2015 nya förhandlingar med Trafikverket. 
Trafikve rket har därefter år 2016 återkomm it med nytt avta lsförslag i vilket 
tota lkostnaden för cykelvägen har beräknats ti ll 7 842 560 kr för sträcka 3-5 och 7 
(sträckorna i föreliggande tjänsteskrivelse är namngivna enligt Genomförandeavtalet 
från år 201 1). Sträcka 6 är ej med i avta lsförslaget då sträckan är färdigstä lld. Jämfört 
med ursprungskalkylen i Genomförandeavta let har den beräknade totalkostnaden för 
sträcka 3-5 samt 7 ökat från 3 694 000 kr ti ll 7 842 560 kr, dvs en kostnadsökning 
mecl4 148 560 kr, vilket innebär en 112 procentig merkostnad. Med hänvisning t ill 
ovanstående görs bedömningen arr ekonomisk möj ligher saknas att genomföra gång
och cykelvägen mellan Norclanå och väg 11 . Det kan även konstateras att Trafikverket 

Ordförandes sign l Ju sterandes sign 
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inte har följt Genomförandeavtalet på väsentliga punkter, nämligen finansiering och 
tidplan. Genomförandeavtalet från år 20·11 föreslås därför sägas upp gentemot 
Trafikverket genom en gemensam skrivelse med Burlövs kommun . Vägverket och 
Staffanstorps kommun har den 27 april 2007 tecknat Överenskommelse om utbyggnad 
av gång- och cykelväg längs väg 858 inom detaljplan "Nordanå 8:23 m fl - Nordanå 
by". Överenskommelsen gä ller sträcka 1. Norr om sträcka 1 saknas gång- och cykelväg 
och med tanke på att avtalet gällande 2-7 föreslås sägas upp saknas gång- och cykelväg 
även i söder, va rför Överenskommelsen från år 2007 föreslås sägas upp. Vägverket och 
Staffanstorps kommun har den 25 september tecknat Avsiktsförklaring om gång- och 
cykelnätsutbyggnad i Staffanstorps kommun 2016- 2015. Avsiktsförklaringen gäller 
objekten ge-väg Gastelyckan-Knästorp och ge-väg Nordanå - tp l väg 11. Med 
hänvisning till ovanstående föres lås även avsiktsförklaringen sägas upp gällande objekt 
ge-väg Nordanå - tpl väg 11. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
uppdra till stadsbyggnadschefen att säga upp avsiktsförklaring och de avtal som gälle r 
byggnation av gång- och cykelväg mellan Nordanå och väg 11, nämligen l. 
Avsiktsförklaring om gång- och cykelvägsu tbyggnad i Staffanstorps kommun 2006-
2015 (objektet ge-väg Nordanå- tpl väg 11 ), daterad 2006-09-25. 2. 
Genomförandeavtal angående GC-väg mellan Nordanå och väg 11, daterad 2011-09-
19. 3. Överenskommelse om utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 858 inom 
detaljplan Nordanå 8:23 m fl - Nordanå by, daterad 2007-04-27. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 122, 2016 
Avsiktsförklaring 
Genomförandeavta l 
Överenskom me l se 

Beslut skickas till 
stadsbyggnadschefen 

(~ 
l Justerandes sign 
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§113 Köpeavtal med Jakri AB gällande fastigheterna Staffanstorp 
Hjärup 4:26 samt 4:276 (2016-KS-271) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetade köpekontrakt mellan Staffanstorps kommun och Jakri AB 
gä llande fastigheterna Staffanstorp Hjärup 4:26 samt delar av Hjärup 4:276. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har planlagt två områden dels för Vragerupsvägen och dels för 
Stationsbron. Inom detaljplanerna finns områden vilka är avsedda fö r all män plats 
vi lka ägs av j akri AB. Staffanstorps kommun får genom markköpen möjlighet att 
genomföra detaljplanernas bestämmelser. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att godkänna utarbetade köpekontrakt mellan Staffanstorps kommun och Jakri AB 
gä llande fastigheterna Staffanstorp Hjärup 4:26 samt delar av Hjärup 4:276. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslu t§ 123, 2016 
Köpeaavtal med Jakri AB gä llande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:26 
Köpeavta l med j akri AB gä llande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:276, ca 3075 kvm 
Köpeaavtal med Jakri AB gä llande fastigheten Staffanstorp Hj ärup 4:276 del b, ca 561 
kvm 

Beslut skickas till 
stadsbyggnadskontoret 
Exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign l J/j}andes sign 
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§114 Föravtal för Annero bostäder, del av stanstorp 1:177 (2016-KS-
185) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till föravtal med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, 
org.nr. 556671-7491, beträffande Annero bostäder, omfattande del av Stanstorp 
1:1 77. 

Ärendet i korthet 
Ny "detalj plan för Stanstorp 1:1 77 m.fl. , Annero bostäder", är under fram tagande, 
med sy ftet att uppföra ny bostadsbebyggelse i form av ca 23st fr iliggande vi llor. 
Marken ägs av Staffanstorps Kommunfastigheter AB samt en mindre del av 
Staffansto rps kommun. Föravtalet reglerar villkor och förutsättningar för 
detalj planearbetet, inför kommande exploatering av del av fastigheten Stanstorp 1:177. 

Yrkanden 
Ordfö randen Christian Sonessen (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat förslag ti ll föravtal med 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB, org.nr. 556671-7491, beträ ffande Annera 
bostäder, omfattande del av Stanstorp 1:1 77. 

David Wi ttlock (MP) yrkar att kommunsty relsen ska besluta avslå ordförandens m.fl . 
yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med eget m.fl. yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 124, 2016 
Föravtal 
Kommunstyrelsens beslut § 91 , 2016 
Kommunfullmäktiges beslut § 91, 201 6 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52, 2016 

Beslut skickas till 
Staclsbyggnaclskontoret Plan- och exploa teringsenheten 

Ordförandes sign l Justerandes sign 
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Ekonornienheten; Haydar Amjad Sabri 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
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§115 Förvärv av mark Hjärup NO 3, Stora Uppåkra 12:2 (2015-KS-
366) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till Överenskommelse om Fastighetsreglering mellan 
Staffanstorps kommun och Sveaskog Förvaltnings AB, orgnr 556016-9020 för Stora 
Uppåkra 12:2. 

Ärendet i korthet 
Överenskommelsen reglerar förvärv av Stora Uppåkra 12:2 genom fas tighetsreglering 
till Hjärup 4:2 av Sveaskog Förvaltnings AB. Marken förvärvas i syfte att markanvisa 
och sä lja vidare ti ll exploa törer som ska uppföra flerbostadshus inom projketet Hj ärup 
NO etapp 3. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonessen (M) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna uta rbetat förslag t ill Överenskommelse om Fastighetsreglering mellan 
Staffanstorps kommun och Sveaskog Fö rva ltnings AB, orgnr 556016-9020 för Stora 
Uppåkt·a 12:2. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enl ighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts bes lut § 125, 2016 
Borttagen på grund av PUL. 

Beslut skickas till 
stadsbyggnadskontoret Plan- och ex pl oateringsenheten 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

ffJ 
l Utdragsbestyrkande 

Sida 27 av 53 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-03 

§116 Exploaterinsavtal för del av Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO 
etapp 3 (2015-KS-216) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag ti ll exploa teringsavtal med JM AB, a rg nr 55 6045-
2103, för del av Stora Uppåkra 12:2, inom projektet Hjärup NO etapp 3. 

Ärendet i korthet 
Exploateringsavta let reglerar kostnader, åtaganden och skyldigheter under 
genomförandet av detalj planen för Hjärup NO etapp 3. Exploateringsavtalet är tecknat 
med bl ivande ägaren till del av fastigheten Stora Uppåkra 12:2, JM AB arg nr 556045-
2103. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska bes luta att 
godkänna utarbetat förslag till exploateri ngsavtal med JM AB, org nr 556045-2103, 
för del av Stora Uppåkt·a 12:2, inom projektet Hjärup NO etapp 3. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 126, 2016 
Expavtal JM HJN03 160926 j m sign 

Beslut skickas till 
stadsbyggnadskontoret Plan- och exploa teringsavdelningen 

Ordförandes sign l Ju sterandes sign 
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§117 Markanvisningsavtal för del av stanstorp 1:776 och 1:6, Södra 
Stanstad (2016-KS-484) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavta l mellan Staffanstorps kommun 
och Dast Mark & Exploatering AB, orgnr 556607-9082 fö r del av Stansrorp 1:776 och 
1:6. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavta let reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlå telse av dela r av 
projektet Södra Stanstad. Markanvisningsavta let ska resultera i Marköverlåtelseavtal 
med syfte att genomföra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal mellan Staffanstorps kommun 
och Dast Mark & Exploatering AB, orgnr 556607-9082 för del av Stanstorp 1:776 och 
1:6. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och fin ner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 127, 2016 
Markanvisningsavtal 

Beslut skickas till 
s tadsbyggnadskontoret Plan- och Exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign l Justerandes sign 
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l Utdragsbestyrkande 
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§118 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV (2016-
KS-13 1) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med BoKlok Mark och 
Exploateri ng AB, orgnr 556979-75 16, för del av Stanstorp 5:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och sky ldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköver låtelse av delar av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genom föra byggnation av bostäder. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r att kommunstyrelsen ska bes luta att 
godkänna uta rbetat förslag t ill markanvisningsavtal med BoKlok Mark och 
Exploatering AB, orgnr 556979-7516, för del av Stanstorp 5:1. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 128, 2016 
Markanvisningsavtal 

Bes l ut skickas t i Il 
stadsbyggnadskontoret Plan- och Exploate ringsavdelningen 

Ordförandes sign l J usterandes sign 

!/{/ 
l Utdragsbestyrkande 
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§119 Yttrande över remissen strukturplan för Malmölundregionen
gemensam målbild 2035 {2016-KS-322) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att i förslag till yttrande ska punkten 4 ersättas med följ ande lydelse: "Skrivningen 
(s. 13) kring i anspråktagande av jordbruksmark ändras till: I möjligaste mån undvi ka 
att bebygga högklassig jordbruksmark i lägen som saknar, eller är utan förutsättningar 
för framtida god kollektivtrafik." , samt 

att med den ändringen avge i ärendet föreliggande yttrande da terat 2016-10-03 till 
Ma lmöLundregionen avseende Strukturplan - gemensam målbild 2035 . 

Ärendet i korthet 
Strukturplan fö r MalmöLundregionen utgör ett gemensamt underlag för att kunna föra 
dia log med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tydl ig bild av vad som krävs 
för att utveckla MalmöLundregionen som en hållbar region med stark tillväxt och 
fortsatt utvecklingskraft. Struktur-planen utgör även ett stöd i respekti ve kommuns 
översiktliga planering och hantering av mellan-kommunala frågor. Genom en 
gemensam inriktning i utva lda frågor bidrar va rj e kommuns planering t il l hela 
regionens attraktionskraft och goda livsmiljö. Strukturplanen för MalmöLundregionen 
är nu utsänd på remiss till MalmöLundregionens kommuner samt till externa aktörer i 
reg10nen. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att i 
förslag till yttrande ska punkten 4 ersättas med följ ande lydelse: "Skrivningen (s.13 ) 
kring i anspråktagande av jordbruksmark ändras till : I möjligaste mån undvika att 
bebygga högklassig jordbruksmark i lägen som saknar, eller är utan förutsä ttn ingar för 
framtida god kollektivtrafik.", samt att med den ändringen avge i ärendet 
föreliggande yttrande daterat 201 6-10-03 till MalmöLundregionen avseende 
Strukturplan - gemensam målbild 2035. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wi ttlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta att avge yttrande enligt följande: "Strukturplan för 
MalmöLundregionen har tagits fram som ett gemensamt underlag för att kunna föra 
dialog med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tydl ig bild av vad som krävs 
för att utvec kla MalmöLundregionen som en hållbar region med stark till växt 
och fortsatt utvecklingskraft. Arbetet har bidrivits gemensamt av kommunerna och har 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

t1J 
l Utdragsbestyrkande 
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därmed utmynnat i ett förslag som väl avvägt de frågor som har förts fram som viktiga 
för att öka regionens styrka och attraktionskraft som en motor mitt i Nordeuropa. 
Staffanstorps kommun kan med detta ställa sig bakom dokumentet som helhet men vi ll 
betona fö lj ande: l beskrivningen av viktiga kommunikationsstråk (s4 ) finns nu väg E6 
med vad gä ller "Västkuststråket". Här vill vi att det under "Huvudstråk" läggs till väg 
E22, vilken också har en hög prioritet avseende trafiksäkerhet och framkomlighet. 
I bilden "Högklassig regional kollekti vtrafik" (s12) ska markeringen för spårbunden 
trafik via Staffanstorp kompletteras att det även kan ske med sk. Superbuss. (I Region 
Skånes ka rta för Superbuss finns denna stäckning angiven).Finansiering finns inte i 
långtidsplaneringen för spårbunden trafik . Arbeta för att utveckla ett regionalt cykelnät 
anpassat för snabb cykelpendling som når viktiga målpunkter i orterna.". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Votering 
Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 
Den som bifa ll er ordförandens yrkande rösta r ja . 
Den som bifaller Pierre Sjösrr·öms (S) m. fl. yrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster besluta t i enlighet med 
ordförandens yrkande enligt ovan. Se voteringsli sta § 119. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S ) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga . 
Dav id Wittlock (MP) reserverar sig muntligt ti ll förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130, 2016 
Yttrande 201 6-10-03 
Remiss 

Beslut skickas till 
MalmöLundregionen 

Ordförandes sign 

(5 
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Voterings! i sta 

Ärende: Yttrande över remissen Strukturplan för MalmöLundregionen- gemensam målbild 2035, 
2016-KS-322 

Voteringslist(or) 

Yttrande över remissen strukturplan för Malmölundregionen - gemensam målbild 2035 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Christian Sonesson(M), ordförande x 
Pierre Sjöström (S), 2:e vice ord förande x 
Laila Olsen (S), ledamot x 
Liliana Lindström(M), ledamot x 
Torbjörn Lövendahl (S), ledamot x 
Richard Olsson(SD), ledamot x 
Tina Xhemajli(M), ledamot x 
Carina Di lton(S), ledamot x 
Björn Magnusson(L), ledamot x 
David Wittlock(MP), ledamot x 
Yvonne Nilsson(C), ledamot x 
Magnus Olsson(M), ersättare x 
Bertil Persson(M), ersättare x 
Resu ltat 8 5 o 

c s 



Reservation Yttrande över remissen 
Strukturplan för Malmölundregionen 
gemensa m målbild 2035 

Vi reserverar oss mot majeritens yttrande som spekulerar i framtidens teknikutveckling och 
dess påverkan på miljön. Även om framtidens utsläpp minskar är det fortfarande en 
belastning för miljön. 

Vi förespråkade ett yttrande enligt följande: 

strukturplan för Malmölundregionen har t agits fram som ett gemensamt underlag för att 
kunna föra dialog med regionala och statliga aktörer. Den skapar en tydlig bild av vad som 
krävs för att utveckla Malmölundregionen som en hållbar region med stark tillväxt och 
fortsatt utvecklingskraft. 

Arbetet har bidrivits gemensamt av kommunerna och har därmed utmynnat i ett förslag 
som väl avvägt de frågor som har förts fram som viktiga för att öka regionens styrka och 
attraktionskraft som en motor mitt i Nordeuropa. 

Staffanstorps kommun kan med detta ställa sig bakom dokumentet som helhet 
men vill betona följande: 

1. l beskrivningen av viktiga kommunikationsstråk (s4) finns nu väg E6 med 
vad gäller "Västkuststråket". Här vill vi att det under "Huvudstråk" läggs 
till väg E22, vilken också har en hög prioritet avseende trafiksäkerhet och 
framkomlighet . 

2. l bilden " Högklassig regional kollektivtrafik" (s12) ska markeringen för 
spårbunden trafik via Staffanstorp kompletteras att det även kan ske med sk. Superbuss. (l 
Region Skånes karta för Superbuss finns denna stäckning angiven). 
Finansiering finns inte i långtidsplaneringen för spårbunden trafik. 

3. Arbeta för att utveckla ett regionalt cykelnät anpassat för snabb 
cykelpendling som når viktiga målpunkter i orterna. 

Staffanstorp den 3 oktober 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

(5 
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§120 Yttrande över remissen Mobilitetsplan för Skåne (2016-KS-333) 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta 
att avge yttrande över Mobilitetsplan för Skåne i enlighet med upprättat förslag daterat 
20 16-09-12 till Region Skåne. 

Ärendet i korthet 
Region Skåne har upprättat förslag till Mobilitetsplan för Skåne. Planen har 
underrubriken "Plan för att nå hållbart resande i Skåne 2030" och är en fördjupning 
av "Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050" . Planen beskriver hur 
Regionen och kommunerna kan arbeta med beteende- och attitydpåverkan gen temot 
medborgare och företag. Remissförslaget till Mobilitetplan fö r Skåne har som syfte att 
identifiera åtgärdsområden som kan främja regional samve rkan för att uppnå ett 
hållbart resande i Skåne. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge 
yttrande över Mobilitetsplan för Skåne i enlighet med upprättat förslag da terat 2016-
09-12 till Region Skåne. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge yttrande över 
Mobilitetsplan för Skåne i enlighet med upprättat förslag daterat 2016-09-12 med 
undantag av följande två meningar i tredje stycket: "Dock finns inget likhetstecken 
mellan antalet transporter och dess påverkan på miljön - allt beror på hur transporten 
sker. Rörlighet behövs för utvecklingen i ett samhä lle och bör därför inte endast 
framställas som negati v. ". 

Beslutsgång 
Ordföranden ställ er yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med eget yrkande enligt ovan. 

Votering 
Votering begär. 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande voteringspro position. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Pierre Sjöström (S) yrkande röstar nej . 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

rs 4 
l Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enlighet ordförandens 
yrkande en ligt ovan. Se voteringslista § 120. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt ti ll förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslu t § 131, 2016 
Yttrande 2016-09-12 
Rem iss 

Beslut skickas till 
Region Skåne 

Ordförandes sign l Justerandes sign 
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Voteringslista: §120 

Voteringslista 

Ärende: Yttrande över remissen Mobilitetsplan för Skåne, 2016-KS-333 

Voteringslist( or) 

Yttrande över remissen Mobi litetsplan för Skåne 

Ledamot Ja 
Christian Sonesson(M), ordförande x 
Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordförande 

Lai la Olsen (S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot x 
Torbjörn Lövendah l (S), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot x 
Tina Xhemajli(M), ledamot x 
Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot x 
David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson(C), ledamot x 
Magnus Olsson( M), ersättare x 
Bertil Persson(M), ersättare x 
Resultat 8 

Nej Avstår 

x 
x 

x 

x 

x 
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§121 Yttrande över kompletterande remiss avseende Boverkets 
rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m. 
m. (2016-KS-399) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att konstatera att de föreslagna nya formul eringarna ökar tydligheten i lagtexten och 
att kommunen därför inte har något att erinra mot de föres lagna kompletteringarna. 

Ärendet i korthet 
Socialdepartementet har tagit fram ett författningsförslag som innehåller ett par sakliga 
ändringar jämfört med tidigare förslag, som för övrigt Staffanstorps kommun redan 
har yttrat sig över. Socialdepartementet vill nu ha " ... synpunkter på enbart 3 och 11 
§ § ". Nytt förslag till paragraf-lyde lse samt tidigare förslag ser ut så här: Sta Hanstorps 
kommun hör till de kommuner som särskilt ombetts besvara remissen. Remissvaret 
skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 4 oktober 2016. 
Staffanstorps kommun har diskuterat och ana lyserat förslaget ti ll komplettering och 
gör följande konstateranden: 

• Den i § 3 föreslagna förändringen klargör att det är personen med 
funktionsned-sättning som i första hand ska va ra sökande. Den nya 
formuleringen är tydliga re än den gamla. 

• Bostadsanpassningsbidraget vi llkoras (§ 11 ) i vissa fall av medgivande av ägare 
och rättighetsinnehavare om till åtelse och utfästelse om att inte kräva ersä ttning 
av den sökande för återställ ande. 

Efter genomgång av den kompletterande promemorian, konstateras att de fö reslagna 
nya formuleringarna ökar tydligheten i lagtexten och att kommunen därför inte har 
något att erinra mot de föres lagna kompletteringarna. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
konstatera att de föreslagna nya formuleringarna ökar tydligheten i lagtexten och att 
kommunen därför inte har något att erinra mot de föreslagna kompletteri ngarna. 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandes sign l j usrerandes sign 
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Ko mmunstyrelsens a rbetsutskotts beslut § 133, 2016 
Promemoria 

Beslut skickas till 
Socia ldepa rtementet 
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§122 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i statfanstorp (2014-
KS-463) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att hemställa hos Regionens kollektivtrafiknämnd om en utredn ing kri ng intentionerna 
i medborgarförslaget, d. v.s. en mer permanent förbindelse mellan Hjärup och 
Sta ffanstorp och ringlinje inom tätorten Sta ffanstorp, samt att därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 § 3 att, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap 36 § i kommunallägen, återremittera ärendet ti ll 
kommunstyrelsen för en fördjupad utredning med lokalbusslinje och tra fik med 
el bussar. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av ordföranden, att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att hemställa hos Regionens 
kollektivtrafikn ämnd om en utredning kring intentionerna i med borgarförslaget, d. v.s. 
en mer permanent förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp och ri ngli nje inom 
tätorten Staffanstorp, samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

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

Bes! utsunderlag 
Ko mmunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 1.34, 201 6 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 3, 201 6 

Bes l ut skickas t i Il 
Medborgarförslagsställ aren 
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§123 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) angående en 
lokalbuss i Staffanstorp (2014-KS-348) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att hemställa hos Regionens kollektivtrafiknämnd om en utredning kring in tentionerna 
i motionen, d.v.s. en mer permanent förb indelse mellan Hjärup och Staffanstorp och 
ringlinje inom tätorten Staffanstorp, samt att därmed anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 
Cecilia Cavallin (MP) ha r lämnat in en motion angående lokalbussar i Staffanstorp. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21mars 2016, § 14 att, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap 36 § i kommunallägen, återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för en fördjupad utredning med lokalbusslinje och tra fik med 
el bussar. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av ordföranden, att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att hemstä lla hos Regionens 
kollektivtrafiknämnd om en utredning kring intentionerna i motionen, d.v.s. en mer 
permanent förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp och ringlinje inom tätorten 
Staffanstorp, samt att därmed anse motionen besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 135, 2016 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 14, 2016 

Beslut skickas till 
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§124 Svar på motion från Laila Olsen (S) om en familjecentral i 
Hjärup (2014-KS-489) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att årerremittera ärendet till socialnämnden för att dels utröna vilka kriterier som inte 
uppfyll s fö r att kunna bilda en familj ecentral i Hjärup dels för att utreda vi lka 
kostnader som är förenade med bildandet av familjecentralen samt utreda förutsättn ing 
för befintlig öppna förskola i Staffanstorp att tidvis kunna bedriva fi li alverksamhet i 
Hj ärup. 

Ärendet i korthet 
Laila Ol sen (S) har lämnat in en motion gällande en famil jecentral i Hjärup. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 december 2014 att remittera 
motionen till socialnämnden, varvid yttrande avgavs den 7 december 2015 . 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2016 att återremittera ärendet t ill 
socialnämnden för att utreda lokalfrågan men också för att fö ra en dialog med Region 
Skåne. Socialnämnden har den 15 juni 2016 beslutat att avge yttrande avseende 
återremissen. Yttrandet fasts lår att socialnämnden i grunden är posi ti v t ill ytterliga re 
familjecentral men då flera av kraven för att starta en fa miljecentral inte kan uppfyllas 
föres lår socialnämnden att motionen avslås . 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av ordföranden, att kommunstyrelsen ska 
besluta att årerremittera ärendet till socialnämnden för att dels utröna vil ka kriterier 
som inte uppfylls för att kunna bilda en familjecentral i Hjä rup dels för att utreda vilka 
kostnader som är förenade med bildandet av familjecentralen samt utreda förutsättn ing 
för befin tl ig öppna förskola i Staffanstorp att tidvis kunna bedr iva fil ialverksamhet i 
Hj ärup. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före! igger ett förslag till bes! ut och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 136, 2016 
Socialnämndens beslut SN § 70, 2016 
Tjänsteskrivelse 
Motion 

Beslut skickas till 
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§125 Svar på motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning av 
grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet i 
statfanstorps kommun (2016-KS-83) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till det som redovisats i ärendet avslå motionen. 

Ärendet i korthet 
Raili Pikkusaari (V) har lämnat in en motion angående att ti ll sätta en grupp som 
jobbar strategiskt med fl yktingmottagande. Gruppen föreslås tillsättas med 
representanter ifrån va rdera av de i fullmäktige representerade partierna. Sedan 
motionen inlämnades har kommunfullmäktige antagit " lntegrationsplan för 
Staffanstorps kommun" med tillhörande bostadsstrategi. Dokumenten reglerar ansvar 
och arbetsfördelning för kommunstyrelsen och socialnämnden och inbegr iper både 
strategiska frågor och sådana av mer praktisk karaktär. Behov av att till sä tta en 
arbetsgrupp i enlighet med motionen före ligger därmed inte. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonessen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i ärendet avslå 
motionen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfull mäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställ er yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen ha r 
beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Votering 
Votering begärs . 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande voteringspropos ition. 
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 7 ja- röster, 5 nej-röster samt 1 som avstår frå n att rösta 
beslutat i enlighet med ordförandens yrkande enligt ovan, se voteringslista § 125. 
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Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 137, 2016 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 36, 2016 
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Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från Raili Pikkusaad (V) om tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med 
flyktingmottagandet i Staffanstorps kommun, 2016-KS-83 

Voteringslist( or) 

Motion om tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet i statfanstorps 

kommun 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Christ ian Sonesson(M), ordförande x 
Pierre Sjöström (S), 2:e v ice ordförande x 
Lai la Olsen (S), ledamot x 
Li liana Lindström(M), ledamot x 
Torbjörn Lövendahl (S), ledamot x 
Richard Olsson(SD), ledamot x 
Tina Xhemajli(M ), ledamot x 
Ca rina Dilton(S), ledamot x 
Björn M agnusson(L), ledamot x 
David Wittlock(MP), ledamot x 
Yvonne Nilsson (C), ledamot x 
M agnus Olsson(M), ersättare x 
Bertil Persson(M), ersätt are x 
Resultat 7 5 1 
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§126 Redovisning av delegationsbeslut (2016-KS-367) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanställning 
Ordförandens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbeslut gällande inköp av konstverk. Dnr 2016-KS-364 
b) Delegationsbeslut gä llande yttrande över deta ljplan för del av Åkarp 8: l m.fl., 
Sockervägen. Dnr 2016-KS-351 
c) Delegationsbes lut gä llande remiss; Utredning om renovering och till byggnad av 
Bråhögsbadet på befintlig plats samt nybyggnation av ett nytt badhus i Staffanstorps 
kommun. Dnr 201 4-KS-536 
d) Delegationsbeslut gä llande Blåplan 2015-2020 Staffanstorps kommun. Dnr 2016-
KS-371 
e) Delegationsbeslut gällande yttrande över E. ON Sverige AB:s ansökan om till stånd 
(nätkoncession för linje) för en styck 130 k V kraftledning mellan Sege och Hörby i 
Skåne län. Dnr 2016-KS-343 
f) Delegationsbeslut gällande förordna nde av kommunala parkeringsvak ter. Dnr 2015-
KS-65 
g) Delegationsbeslut gä llande förordnande av kommunala parkeringsvak ter. Dnr 2015-
KS-65 

stadsbyggnadschefens delegationsbeslut: 
a) stadsbyggnadschefens vidaredelegering under semester 2016. Dnr 2016-KS-404 

Ekonomichefens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbeslut i enlighet med de lega tionsordningen för punkt: 13 gällande 
omsättning om 60 mnkr med en kapitalbindningstid om 7 år. Dnr 2016-KS-16 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegationsbeslut 
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§127 Redovisning av meddelanden (2016-KS-326) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Sammanställning 
a) Undertecknat köpekontrakt för fastigheten Stanstorp 5:348. Dnr 2014-KS-290 
b) Undertecknat köpekontrakt för fastigheten Stanstorp 5:309. Dnr 2014-KS-290 
c) Tjänsteskri velse gällande Barn- och utbildningsnämndens beslut angående 
medborgarförs lag om staket och passersystem ti ll försko lor och skolor i Staffanstorps 
kommun. Dnr 201.5-KS-483 
d) VD-rapport Staffanstorps Centrum AB för perioden januari -maj 20 1. 6 
e) Undertecknat köpekontrakt om försä ljning av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 
5:345. Dnr 2014-KS-290 
f) Undertecknat köpekontrakt om försä ljning av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 
5:349. Dnr 2014-KS-290 
g) Undertecknat köpekontrakt om försä lj ning av fastigheten Staffanstorp Stanstorp 
5:346. Dnr 2014-KS-290 
h) Protokoll från Höje å vattenråds årsstämma 2016-05-31. Dnr 2016-KS-272 
i) Yttrande på samrådshandling gällande Vägplan Väg 852 Åkarp-Lund och väg 896 
Lommavägen vid Hjärup, cykelväg. Dnr 2016-KS-283 
j) Protokoll från Staffanstorps Kommunfastigheters styrelsemöte 2016-06-14 
k) Yttrande över antagande ti ll allmänna hemvärnet. Dnr 2015-KS-46 
l) Tekniska nämndens beslut § 33, 2016, gä llande medborgarförslag om att anslå en 
del av Blekingevägens parkering ti ll boendeparkering. Dnr 2016-KS-186 
m) Tekniska nämndens beslut§ 31, 2016, gä llande medborgarförslag om buskar som 
skymmer sikten för övergångsstället vid Skolgatan. Dnr 2016-KS-18 7 
n) Undertecknat köpekontrakt för fastigheten Stanstorp 5:347. Dnr 2014-KS-290 
o) Protokoll från Sta ffanstorpshus styrelsemöte 201.6-06-22 
p) Protokoll från Staffanstorps Centrums styrelsemöte 2016-06-22 
q) Tilldelningsbeslut gä llande upphandlingar för enskilda platser i särskilt boende, 
korttidsvistelse samt daglig verksamhet LSS. Dnr 2016-KS-422 
r) Förlängning av överenskommelse om finans ieringstjänster mellan Staffanstorps 
kommun och Sparbanken Skåne. Dnr 2015-KS-198 
s) Ordförandens sk ri velse ti ll hälso- och sjukvårdsnämnden gä llande Region Skånes 
vårdcentral i Staffanstorp. Dnr 2016-KS-480 
t) Skrive lse till ISS Facility Services AB angående betalningsföreläggande. Dnr 2016-KS-
481 
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u) Fullmakt fö r deltagande vid äga rsamråd för SYSA V:s delägarkommuner den 6 
september 201 6. Dnr 2014-KS-519 
v) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande arkeologisk utgrävning inför utbyggnad av 
väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. D nr 2016-KS-309 
x) Barn- och utbildningsnämndens beslut gällande återkoppli ng av utredning om 
eventuell rev idering av Intern kontrollplan 201 6. Dnr 2015-KS-514 
y) Skrivelse till Trafik verket gä llande underhåll av banvallen för järnvägen (Östervä rn )
Brågarp, bandel 964. Dnr 2014-KS-573 
z) Socialnämndens beslut gällande återrapport angående budgetprognos från 
Socialnämnden. 201 6-KS-460 
å) Protokoll från Länsstyrelsen Skåne gä llande inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Dnr 201 6-KS-499 
ä) Skrivelse från Hälso- och sjukvårdsnämnden gä llande Region Skånes vårdcentral i 
Sta ffanstorp. Dnr 2016-KS-480 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av meddelanden 
Meddelanden 
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§128 Ombyggnad av Hjärupslundsskolan (2016-KS-289) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att godkänna ombyggnad av träterasser på Hjärupslundsskolan. 

dels beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ombyggnad av träterrasser på Hjärupslundsskolan ska ersättas till Sta ffanstorps 
Kommunfastigheter AB genom ett driftsbidrag som finansieras genom ianspråktagande 
av årets resultat 2016. 

Ärendet i korthet 
Hjärupslundsskolan har på andra våningen terrasser i med trägolv som har ett stort 
behov av att bytas ut. Terrasserna har byggts med ett felaktigt material och är 
uppruttna. Då terrassernas räcken är fästa i träkonstruktionen är de en konstaterad 
väsentlig fara och det bör snarast vidtas åtgärder. Kostnaden för att iordningställa 
terrasserna är beräknad till l 100 000 kr och arbetena kan påbörjas omgående. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska besluta att 
godkänna ombyggnad av träterasser på Hjärupslundsskolan, dels besluta 
föreslå kmmunfullmäktige besluta att ombyggnad av träterrasser på 
Hjärupslundsskolan ska ersättas till Staffanstorps Kommunfas tigheter AB genom ett 
driftsbidrag som finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 2016. 

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

Beslut skickas till 
Sta Hanstorps Kommunfastigheter AB 
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§129 Rivning av Trekantens förskola samt nedskrivning av 
bokföringsvärde (201 5-KS-238) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att företa ri vning av Trekantens 
försko la att ersätta rivningskostnaden, preliminärt beräknad ti ll 2 456 000 kr som 
driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB, 

att nedsk ri vningsbehovet av Trekantens förskola som blir effekten då rivning av 
byggnaden sker ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen ti ll Sta ffanstorps 
Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvärdet per 201 6-12-31, Redovisat 
bokföringsvärde är ca. 8 690 000 kronor, samt 

att driftsbidragen för rivning och nedskrivning av bokföringsvärdet finansieras genom 
ianspråktagande av årets resultat 2016. 

Ärendet i korthet 
Kommunfu ll mäktige har den 13 juni 201 6, § 89 bl.a. beslutat att verksamheten vid 
T rekantens förskola ska överfl yttas till Annero förskola (numera Ryttarebyns förskola) 
samt att en ny skola ska byggas på Trekantens nuvarande tomt. I samband med att 
byggnaderna rivs uppstår en bokföringsmäss ig påverkan på bolagets resultat. 
Bokfö ringsvärdet för byggnaderna som ri vs (inte marken) ska belasta årets resultat då 
ri vningsbeslut fattas och ri vningslov beviljas. Detta betecknar att byggnaderna nu är 
utan värde. Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finansiera va rken ri vning ell er 
nedskrivning genom sitt resultat utan en omfattande påverkan på det egna kapitalet. 
Kommunen föreslås därför ersä tta Kommunfastigheter för den bokföringsmässiga 
nedskrivningen med bokföringsvärdet per 201 6-12-31 samt ri vningskostnaden för 
byggnaderna på Trekantens förskola. Ersättningen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att 
företa ri vning av Trekantens förskola att ersätta ri vningskostnaden, preliminärt 
beräknad ti ll 2 456 000 kr som dr iftsbidrag från kommunen till Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB att nedskrivningsbehovet av Trekanrens fö rskola som blir 
effekten då rivn ing av byggnaden sker ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen 
t ill Sta ffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvärdet per 201 6-
12-31. Redovisat bokföringsvärde ä r ca 8 690 000 kronor, samt att driftsbidragen för 
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ri vning och nedskrivning av bokföringsvärdet finansieras genom ianspråktagande av 
årets resultat 201 6. 

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

Särskilda uttalanden 
David Wittlock (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänstesk ri velse daterad 201 6-09-29 

Beslut skickas till 
Staffanstorps Kommunfast igheter AB 

Ordförandes sign l Justerand es sign 

05' ;!) 

l Utdragsbestyrkande 

Sida 52 av 53 



Staffanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-03 

§130 Remittering av förslag till Kostpolicy för statfanstorps kommun 
(2016-KS-531) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun ti ll socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. skriftliga synpunketer ska ha inkommit 
senast den 20 november 201 6. 

Ärendet i korthet 
Kostrådet har utarbetat ett förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
remittera förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun ti ll socialnämnden och barn
och utbildningsnämnden för yttrande. Skriftliga synpunketer ska ha inkommi t senast 
den 20 november 201 6. 

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

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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