
Stdif-'lfiShl!p<. 
kotnrnun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Esarp kl. 09:30-11:45 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
N ino Vidovic (M) (vice ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 

Övriga närvarande Inga lill Hellberg (kommundirektör) 
Henrik Lethin (stabschef) 
Vesna Casitovski (sekreterare) 
Patrik Runesson (analysstrateg) S§ 160-161 
Gustav Bl ohm (kvalitetsutvecklare) § 162 
H illev i Ventura (projektledare kulturlyftet) §163 
Cecilia Jansson (ekonomichef) §S 164-166 
Sofia Flore by (eu-strateg) § 173 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Råd huset, 2016-11-18 11 :00 
tid 

Protokollet omfattar § § 160-178 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

cs t{/ 
l Utdragsbestyrkande 
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:,!il lfdflS lr)lfh 
kornrnlln 

Underskrifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

sekreterare '(Mvt(A_ ca~\toh~ ...................... ....... .. ................................ 
Vesn,a Casitovs~ 

Ordförande Ct0.t/.1V~~ ............. ...................... . 

Justerande ~;~.~.:~~~ ... ~~····· ··· ······ · ·· · ········ · 
Pierre Sj .. tröm (S) 

Ordförandes sign l Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 
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\tdffil!'lWlf(l\ 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

Protokollet är justerat. Justeringen har ti llkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016-11-14 

2016-11-18 Datum för anslags 2016-12-10 
nedtagande 

Rådhuset,§§ 160-178 ~ 

.. .... [QJ[}1u. ... Cru.-cb..~ ..... 
Vesna Cas itovski 

Ord förandes sign l Justerandes sign 

eJ ;?) 
l Utdragsbestyrkande 
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Stdlldfi.S!Otp<: 
kornmun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

Innehållsförteckning 

§160 

§161 

§162 
§163 

§164 

§165 

§166 

§167 

§168 
§169 

§170 

§171 
§172 
§173 
§174 

§175 

§176 
§177 
§178 

Ordförandes sign 

Förändring av föredragningsl istan 
Information från Analysgruppen om brotts- och skadeförebyggande 
arbete i Staffanstorps kommun 
Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 
Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01 -01 -
2016-10-31 för kommunstvrelsen 
Information om ekonomisk uppföl jning för perioden 2016-01-01-
2016-10-3 1 för Staffanstorps kommun 
Investeringsbudget per projekt för år 2017 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 
år 2017 
Revidering av kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
Uppföljning av intern kontroll plan 2016 för kommunstyrelsen 
Uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap§ l a 
kommunallagen 
Byggnation av nytt badhus i Staffanstorps kommun 
Blåplan 2015-2020 för Staffanstorps kommun 
Strategi för EV-arbete 
Yttrande över remissen "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser" 
Marköverlåtelseavtal med Staffanstorps Fastighets område A AB 
omfattande fast igheten Stanstorp 5:296 
Markanvisningsavtal för del av Brågarp 6: l , Sockerstan Vårdboende 
Utveckling och införande av kollektivtrafik med superbuss 
Fördjupad översiktsplan Flackarp-Knästorp 

l Justerandes sign 

g 
l Utdragsbestyrkande 
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Stalf~rstuw: 
"-omrnun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

§160 Förändring av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att information om nyanlända utgår samt att ärendena "Utveckling och införande av 

kollekti vtra fik med superbuss " samt "Fördj upad översiktsplan Flackarp - Knästorp 
läggs t ill på föredragningslistan. 

c s 
l Justerandes sign 

1/J 
l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Starfanstorr~ 
Kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

§161 Information från Analysgruppen om brotts- och 
skadeförebyggande arbete i statfanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om utfört, pågående och planerat arbete 
till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av olika slags skadehändelser i 
Staffanstorps kommun. 

Ordförandes sign j Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 
\t,1[filnSIO(fh 

kommun 

§162 Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om uppföljningen av kommunfullmäktiges 
mål. 

cs 
l Justerandes sign 

/{d 
l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 
S!<J ifansttJIPS 

kornmun 

§163 Information om lokalfrågor i Staffanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om aktuella lokalfrågor i Staffanstorps 
kommun. 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

;t! 
l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 
St<~lfMl5tolp<> 

korrunt- n 

§164 Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01 -
01 - 2016-10-31 för kommunstyrelsen (2016-KS-586) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommundirektören Ingalill Hell berg informerar om den ekonomiska uppföljningen för 
kommunstyrelsen för perioden 201 6-01-01 -- 2016-1 0-31. 

Ordförandes sign l justerandes sign 

cs 11 
l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 
\tul f~OSI(II (J<. 

kommun 

§165 Information om ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01 -
01 - 2016-10-31 för Staffanstorps kommun (2016-KS-587) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handli ngarna. 

Ärendet i korthet 
Ekonomichefen Cecil ia Jansson informerar om den ekonomiska uppföljningen för 
Staffanstorps kommun för perioden 2016-01 -01 -- 2016-10-3 1. 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

1t 
l Utdragsbestyrkande 

Page 10 of 32 



Stdlfilns toiP\ 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

§166 Investeringsbudget per projekt för år 2017 (2016-KS-583) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att anta investeringsbudget för år 2017 per projekt inklusive kalkyl och tidplan, i 
enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendet i korthet 
I enlighet med ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun avsnitt 2.3.1 ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/november 
året före verksamhetsåret. Beslut innefattar även kalkyl (:flerårsplan) och tidplan. 
Det antecknas till protokollet att förslag ti ll investeringsbudget per projekt för år 2017 
översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta investeringsbudget för år 2017 per projekt inklusive 
kalkyl och tidplan, i enlighet med föreliggande förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri vesle 2016-11-07 
Investeringsbudget 201 7 

Beslut skickas ti ll 
Tekniska nämnden 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

cs 1{1 

l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbet sutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 
StolfanstoJtP'> 

kommun 

§167 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2017 (2016-KS-585) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dels 
att fastställa sammanträdesdagar för år 201 7 för arbetsutskottet enligt bilaga l , 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta 
att fastställa sammanträdesdagar för år 201 7 för kommunstyrelsen enligt bi laga l , 

dels "föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa sammanträdesdagar fö r år 201 7 för kommunfullmäktige enl igt bi laga l. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fastställande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet dels ska 
besluta att fastställa sammanträdesdagar för år 2017 för arbetsutskottet enligt bi laga l , 
dels föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa sammant rädesdagar för år 2017 för 
kommunstyrelsen enligt bilaga l , dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar för år 2017 för 
kommunfullmäktige enligt bilaga l. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2016-11-10 
Bilaga l 

Beslut skickas till 

c s 
l Justerandes sign 

4/ 
j Utdragsbestyrkande Ordföra ndes sign 
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S taftanstorps 
kommun 

2016-10-25 1(1) 

Bilaga 1 

KSAU KS KF 
Måndagar kl 09.30 Måndagar kl 18.00 Måndagar kl18.00 

30 januari 13 februari 6 mars 

27 februari 13 mars 3 april 

27 mars 10 april 24 april 

8 maj 29 maj 12 juni (budget, kl. 09.00) 

21 augusti 4 september 18 september 

25 september 9 oktober 30 oktober 

23 oktober 6 november 27 november 

20 november 4 december 18 december (obs! kl. 16.00) 
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l<ommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 
S!äiiMsiotps 

kommlln 

§168 Revidering av kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
(2016-KS-563) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att, då med upphävande av nu gällande informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen, anta ny informationshanteringsplan för kommunstyrelsen,daterad 
2016-11-03, attgälla från och med den l januari 2017. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anledning att göra ändringar i kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan. I Bilaga l finns såväl gällande bestämmelser som förslag 
till nya bestämmelser (markerade med blå färg) och sådana som föres lås utgå 
(överstrukna). 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att då med upphävande av nu gällande 
informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, anta ny informationshanteringsplan 
för kommunstyrelsen,daterad 2016-11-03, att gälla från och med den 1 januari 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-24 
Bilaga l 

Beslut skickas till 
Arkivarien 

l Justerandes sign 

1/J 
Ordförandes sign 

c s 
l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~taffan5totp<. 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

§169 Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen 
{201 5-KS-502) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för intern kontroll skall varje 
nämnde årligen i samband med att intern årsbudget fastaställs anta en särskild plan, 
utöver den kommungemensamma, för granskning/uppföljning av den interna 
kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen antog i § 136, 2015-
11-30 en intern kontroll plan med två kontro llområden: 1. Exploateringsprojekten 2. 
Persona lförsörjning RIB personal Uppföl jning av internkontrollplanen redovisas i 
särskild rapport. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-11-06 
Uppföljning intern kontroll Kommunstyrelsen 2016 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

cS /,() 
l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

sta llanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

§ 170 Uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap 
§ 1 a kommunallagen (2016-KS-589) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att med det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-06 
konstatera att samtliga granskade hel- och delägda kommunala bolag uppfyller kraven 
enligt 6 kap § la kommunallagen, samt att därmed inte anmäla någon avvikelse ti ll 
kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen skall en ligt 6 kap § la granska om hel· och delägda kommunala 
bolag uppfyller de direktiv som dess ägare har utfärdat samt bedriver sin verksamhet i 
enlighet med dessa. Kommunstyrelsen har i enligt vad som sägs i dess reglemente och 
kommunallagens 6 kap § la ansvar för att fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i 
de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 
gä ller ändamål, ekonomi och efterlevande av uppställda direktiv, men också i avseende 
på övriga förhållanden som är av betydelse för kommunen. 
"Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner art så inte är fallet, ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Lag {2012:390)." 

Kommundirektören har redovisat genomförd uppföljning i tjänsteskrivelse daterad 
2016-11-06. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson {M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta med det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse 
daterad 2016-11-06 konstatera att samtliga granskade hel- och delägda kommunala 
bolag uppfyller kraven enligt 6 kap § la kommunallagen, samt att därmed inte anmäla 
någon avvikelse till kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11 -06 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

cs ?If 
l Utdragsbestyrkande 
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Stdff -)IIS!OJfl'> 
l:.otmnun 

Beslut skickas t ill 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

4J 
l Utdragsbes tyrkande 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11 -14 

§171 Byggnation av nytt badhus i Staffanstorps kommun (2014-KS-
536) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att ett nytt bad ska byggas på del av Stanstorp 8:1 (tidigare Åttans-idrottsplats), då 
med redovisad utredning som underlag för dess innehåll och utformning, 
att kostnadsramen för investeringen estimeras till ca 160 miljoner kronor. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare besluta om såväl hyres- som 
driftskostnader, 
att uppdra ti ll kommunstyrelsen att tillsammans med fastighetsägaren slutföra 
projektering av badet 
att uppdra ti ll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för del 
av Stanstorp 8:1 medgivande byggnation av ett bad. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade 2014-12-08 ett uppdrag ti ll 
kommundirektören och fastighetsägaren att utreda och lämna beslutsförslag angående 
Bråhögsbadet. Uppdraget har vid flera ti llfä llen delredovisats och diskuterats i 
kommunstyresens arbetsutskott, senast vid dess sammanträde den 2016-04-25. 
Därefter har kultur och fritidsnämnden beretts ti ll fä lle att yttra sig över framtagna 
utredningar avseende renovering/tillbyggnad av Bråhögsbadet samt byggnation av ett 
nytt badhus i Staffanstorps kommun. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag ti ll eventuella förändringar sku lle rymmas inom 
kostnadsramen 160 miljoner. Kultur- och fritidsnämnden har avlämnat yttrande i 
beslut§ 35, 2016-10-04, vilket bifogas som beslutsunderlag. Nämnden ställer sig 
bakom framtagna utredningar och förordar i sitt yttrande förslaget att bygga ett nytt 
badhus. Nämnden konstaterar att förs lagen stämmer väl med bedömda behov för såväl 
all mänhet, skola som för föreningsliv. Inom kostnadsramen föreslår nämnden en 
ändring av utomhusbassängen från 25 meters längd och 21 meters bredd till en bassäng 
med 50 meters längd och 12 meters bredd. Om förslaget skulle påverka den totala 
kostnadsramen kommer nämnden att bidra till omprioriteringar i faciliteter inomhus 
som gör att ramen hålls. 

Byggnationen av ett nytt bad kan ske antingen på nuvarande plats- sannolikt med en 
stängning av nuvarande bad under 1,5- 2 år- eller på annan plats. Under utredningen 
av nytt bad har en inventering gjorts av alternativa platser för en placering av badet. 

l Justerandes sign 

1J 
l Utdrags bestyrka n de Ordförandes sign 
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-14 

Platsen ska uppfylla krav på tillgänglighet och ha en tomtstorlek som kan inrymma 
goda trafik- och parkeringslösningar. Som alternativ ti ll dagens placering har 
uppmärksammats tidigare "Åttans-idrottsplats". Marken ägs av kommunen, har en yta 
som väl rymmer ett bad med kring ytor samt har låg alternativanvändning pga 
närheten ti ll kraftledningar. Ti llgängligheten ti ll området är också hög, både med gång
och cykelvägar och med bil. Nuvarande bad kan med denna nya lokalisering vara i fu ll 
drift tills det nya badet är klart och därefter kan en exploatering av badtomten vidta. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet vid dagens 
sammanträde ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att ett nytt bad ska byggas 
på del av Stanstorp 8:1 {tidigare Åttans-idrottsplats), då med redovisad utredning som 
underlag för dess innehåll och utformning, att kostnadsramen för investeringen 
estimeras ti ll ca 160 mi ljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare 
besluta om såväl hyres- som driftskostnader, att uppdra till kommunstyrelsen att 
tillsammans med fastighetsägaren slutföra projektering av badet att uppdra ti ll miljö
och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för de l av Stanstorp 8:1 
medgivande byggnation av ett bad. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att arbetsutskottet ska besluta att återremittera 
ärendet ti ll kultur- och fritidsnämnden i syfte att hålla en medborgardialog kring 
badets framtid (gäl lande ombyggnad, nybyggnad, funktional itet, m.m, men också 
placeringen av framtidens bad), och i andra hand att arbetsutskottet ska besluta att 
bordlägga ärendet och i tredje hand att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att ett nytt bad ska 
byggas på befintlig tomt (se sidan 16 i Liljewalls utredning), då med redovisad 
utredning som underlag för dess innehåll och utformning, att ett framtida bad bör ha 
inriktningen motion, friskvård, sport med en utbyggd relaxavdelning (flera bastutyper, 
duschar m.m) vilket förs laget möjliggör, att Utöka vattenytan för 25-metersbassäng 
(från 6 trän ingsbanor till 10 trän ingsbanor), barnbassäng och multibassäng möjliggör 
att samtliga verksamheter kan växa i takt med att befolkningen i Staffanstorps 
kommun ökar, att utomhusbassängen ska vara en 50 meters bassäng, att 
kostnadsramen för investeringen ska vara 165 miljoner kronor, att uppdra till 
kommunstyrelsen att ti llsammans med fastighetsägaren slutföra projektering av badet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande om 
återremiss och eget yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och 
finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordförandes sign l Justerand es sign 

cs 11 
l Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden stä ller därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande 
om bordläggning och eget yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde och finner att arbetsutskottet har beslutat att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer slutligen eget yrkande enligt ovan mot Pierre Sjöströms (S) 
tredjehandsyrkande enligt ovan och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet 
med eget yrkande. 

Reservat ioner 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt t il l förmån för eget yrkande, se bifogad 
reservat ion. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-11-06 
Yttrande 
Kultur- och fr itidsnämndens beslut § 35, 201 6 
Presentation för renovering och t ill byggnad av Bråhögsbadet med sammanfattn ing av 
utredningsar bete 

c s 
l Justerandes sign 

01 
l Utd ragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Reservation 

Badet i Staffanstorps kommun 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för vart eget förslag som redovisas nedan. 

Först och främst vill vi rikta stark kritik mot Alliansens förslag vars hantering av detta 
ärende lämnar mycket att önska. Trots påstötningar i kultur- och fritidsnämnden om att ha 
en bredare dialog kring frågan så väljer nämnden helt att nonchalera vad medborgarna 
tycker om frågan. Frågan om en annan placering av badet har inte redovisats för 
medborgarna innan ett val eller via en s.k. medborgardialog. Staffanstorps kommun får 
ibland kritik för att man inte låter medborgarna delta i en dialog kring större frågor. 
Badets framtid är ett ypperligt tillfälle att möta dessa önskemål och bredda demokratin. 
Att bygga badet på nuvarande plats eller på Åttans idrottsplats har sina för- och 
nackdelar. Det är inte svart eller vit. Det är därför angeläget att lyssna på medborgarna. 

Badets framtid är en stor och viktig investering för vår kommun och förtjänar en 
kvalificerad beredning. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi socialdemokrater i första 
hand 

att ärendet återremitteras till Kultur- och fritidsnämnden i syfte att hålla en 
medborgardialog kring badets framtid (gällande ombyggnad, nybyggnad, funktionalitet, 
m. m, men också placeringen av framtidens bad), i andra hand yrkar vi 

att ärendet bordläggs, så att partierna ges mer tid för att diskutera ärendet. 

l händelse av att vi inte får gehör för våra yrkanden, så yrkar vi att Kommunfullmäktige ska 
besluta 

att ett nytt bad ska byggas på befintlig tomt (se sidan 16 i Liljewalls utredning), då med 
redovisad utredning som underlag för dess innehåll och utformning, 

att ett framtida bad bör ha inriktningen motion, friskvård, sport med en utbyggd 
relaxavdelning (flera bastutyper, duschar m.m) vilket förslaget möjliggör, 

att utöka vattenytan för 25-metersbassäng (från 6 träningsbanor till1 O träningsbanor), 
barnbassäng och multibassäng möjliggör att samtliga verksamheter kan växa i takt med att 
befolkningen i Staffanstorps kommun ökar, 

att utomhusbassängen ska vara en 50 meters bassäng, 

att kostnadsramen för investeringen ska vara 165 miljoner kronor, 

att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med fastighetsägaren slutföra 
projektering av badet. 

Staffanstorp den 14 november 2016 

~;:;~•~raterna 

Pierre ttrö~ (S) 
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§172 Blåplan 2015-2020 för statfanstorps kommun (2016-KS-371 ) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att rem ittera Blåplanen för Staffanstorps kommun till tekniska nämnden och mil jö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt Höje å och Sege å vattendragsförbund. Synpunker 
ska ha inkommit ti ll kommunens kansli senast den 20 januari 2017. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun använder begreppet blåplan för sirt vägledande dokument för 
arbetet med vattenplanering. En blåplan stödjer den kommunala planeringen av grund
och ytvattenresurserna och ska främja att vattentillgångarna förvaltas på ett hållbart 
sätt, att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och att vattenrelaterade 
ekosystemtjänster bevaras för framt ida generationer. 

Blåplanen har som övergripande mål: 
• Blåplanen ska fungera som en förva ltningsövergripande VA-plan, d v s vara ett 
planeringsverktyg för dricksvatten-, spi llvatten- och dagvattenhanteringen i hela 
kommunen. 
• Blåplanen ska tyd ligt koppla samman de krav som ställs från vattenförvaltningen på 
kommunens fysiska planering, bl a genom att belysa vilken påverkan, effekter och 
konsekvenser som mark- och vattenanvändningen kan få inom de avrinningsområden 
som berör Staffanstorps kommun. Även vad gäller kommunal mi ljöti llsyn eftersträver 
blåplanen en tydligare koppling till vattenförvaltningens krav, bl a genom att 
synliggöra potentiella r isker som miljöfarliga verksamheter kan utgöra för 
vattenresurserna samt kartlägga recipienternas känslighet. 
• Blåplanen ska ge en sammanfattande bild av Staffanstorps kommuns 
vattenvårdsarbete som huvudsakligen sker via mellankommunala samarbetsorgan. Här 
sammanfattas även de vattenrelaterade skyddsbestämmelser och rekreationsintressen 
som finns inom kommunen. o Blåplanen ska genom sitt breda angreppssätt på 
blåfrågorna fungera som ett fördjupade underlag till kommunens kommande 
översiktsplanearbete. 
Blåplanen kan även utgöra underlag för risk- och sårbarhetsanalys inom sitt område. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att arbetsutskottet ska besluta remittera Blåplanen för Staffanstorps kommun till 
tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Höje å och Sege å 
vattendragsförbund. Synpunker ska ha inkommit till kommunens kansli senast den 20 
januari 2017. 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

{! 
l Utdragsbestyrkande 
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Kornmun 

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

Be si utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11 -06 
A Inledning 2015-06-13 
Del 1 Dricksvatten 201 5-06-13 
Del 2 Spi llvatten 201 5-06-14 
Del 3 Dagvatten 2015-06-13 
Del 4 Vattenråd 2015-06-14 
Del 5 Handlingsplan 201 5-06-14 
Del 6 Kartor 201 5-06-14 

Ordföra ndes sign l J usterandes sign 

4J 
l Utdragsbestyrkande 
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§173 Strategi förEU-arbete (2016-KS-487) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fastställa förslaget till " Strategi för EU-arbetet i Staffa nstorps kommun" att gälla 
från och med 1 december 2016. 

Ärendet i korthet 
Föreligger Strategi för EU-arbetet i Staffanstorps kommun. I strategin har fyra 
arbetsområden prioriterats: - Attraktiv arbetsgivare - Hållbar stadsutveckling -

Digitalisering- Integration och fl yktingfrågor 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föresl å 
kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till " Strategi för EU-arbetet i 
Staffanstorps kommun" att gälla från och med l december 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll besl ut och fin ner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 16-10-25 
Strategi för EU-arbetet i Staffanstorps kommun 2016-10-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 112, 2016 

Beslut skickas till 
Ledningsgrupp 

Ordförandes sign l justerandes sign 

?J 
l Utdragsbestyrkande 
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§174 Yttrande över remissen "Jämn könsfördelning i 
bolagsstyrelser" (2016-KS-514) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2016-11-08 till Regeringskansliet. 

Ärendet i kort het 
Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyre lser. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Senesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2016-11-08 
t ill Regeringskansliet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska beslu ta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att avge yttrande en ligt fö ljande: 
"Synpunkter gällande departementspromemorian Jämn könsfördelning i 
bolagsstyrelser (Os 201 6:32) 
Staffanstorps kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande 
departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyre lser (Os 2016:32) med 
förslag om en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av 
styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Staffanstorps 
kommun delar den uppfattning som anges i departementspromemorian att frågan om 
en lagreglering av könsfördelningen i kommunala bolags styrelser bör bli föremå l för 
en särskild utredning. Staffanstorps kommun finner därutöver inte skäl att lämna 
synpunkter gällande departementspromemorians huvudförs lag att "en lagregel om 
minst 40 procents representation av vardera kön i styrelsen ska gä lla för bolag vars 
aktier är upptagna ti ll handel på en reglerad marknad (aktiemarknadsbolag). Den ska 
även gälla för bolag i vilka staten äger samtl iga aktier." Bakgrunden till denna vår 
mening är att den föreslagna lagregleringen få r anses vara en fråga mellan staten som 
lagstiftare och den privata marknaden och dess aktörer respektive mellan staten och 
dess helägda bolag och inte något som hanteras inom ramen för den kommunala 
kompetensen för beslutanderätt och vårt förhållande ti ll staten." 

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

c s 
l Justerandes sign 

;fl 
l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Pierre Sjöström (S ) reserverar sig skriftligt ti ll förmån för eget yrkande. Se bifogad 
reservation. 

Beslutsunderlag 
Yttrande 
Promemoria 
Remiss 

Ordförandes sign 

c s 
l Utdragsbestyrkande 
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Reservation yttrande över 
promemoria Jämn Könsfördelning i 
bolagsstyrelser (DS 2016:32) 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för vart eget förslag som redovisas nedan. Vi 
anser att Staffanstorps kommun borde lämna följande synpunkter gällande promemorian: 

Staffanstorps kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande 
departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Os 2016:32) med 
förslag om en ändring av aktiebolagslagen som innebär att minst fyrtio procent av 
styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. 

Staffanstorps kommun delar den uppfattning som anges i departementspromemorian att 
frågan om en lagreglering av könsfördelningen i kommunala bolags styrelser bör bli 
föremål för en särskild utredning. 

Staffanstorps kommun finner därutöver inte skäl att lämna synpunkter gällande 
departementspromemorians huvudförslag att "en lagregel om minst 40 procents 
representation av vardera kön i styrelsen ska gälla för bolag vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad (aktiemarknadsbolag). Den ska även gälla för bolag i vilka 
staten äger samtliga aktier." 

Bakgrunden till denna vår mening är att den föreslagna lagregleringen får anses vara en 
fråga mellan staten som lagstiftare och den privata marknaden och dess aktörer respektive 
mellan staten och dess helägda bolag och inte något som hanteras inom ramen för den 
kommunala kompetensen för beslutanderätt och vårt förhållande till staten. 

Staffanstorp den 14 november 2016 

~c~rt•rn• 
Pierre, öström (5) 

c s 
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§175 Marköverlåtelseavtal med Staffanstorps Fastighets område A 
AB omfattande fastigheten stanstorp 5:296 (2016-KS-575) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att åter remittera ärendet ti ll stadsbyggnadskontoret. 

Ärendet i korthet 
Marköverlåtelseavtalet reglerar vill kor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av fastigheten Stanstorp 5:296 (5 815 kvm), vilken omfattas av 
detalj planen för Stanstorp 4: l m fl - Vikhem III. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att 
återremittera ärendet t ill stadsbyggnadskontoret . 

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

Beslutsunde ria g 
Tjänsteskrivelse daterad 161 101 
Markanv Område A sign 161028 

Beslut skickas t ill 
s tadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsavdelningen 

c s 
l Justerandes sign 

4V 
l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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§176 Markanvisningsavtal för del av Brågarp 6:1, Sockerstan 
Vårdboende (2016-KS-286) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Odalen fastigheter AB, för 
del av Brågarp 6:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framt ida marköverlåtelse av delar av 
projektet Sockerstan Vårdboende. Markanvisningsavtalet ska resultera i 
Marköverlåtelseavtal med syfte att genomföra byggnation av vårdboende. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonessen {M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat förslag ri ll markanvisningsavtal med 
Odalen fastigheter AB, för del av Brågarp 6:1. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-01 
Markanvisn Odalen sign 161027 

Beslut skickas ti ll 
stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

c~ (J 
l Utdragsbestyrkande 
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§177 Utveckling och införande av kollektivtrafik med superbuss 
(2016-KS-590) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att Staffanstorps kommuns inriktning ska vara att i all kommunal planering verka för 
att en superbusslinje mellan Malmö och Staffanstorp inrättas att utreda om en sådan 
linje i avvaktan på spårbunden tra fik kan nyttja befintlig banvall . 

Ärendet i korthet 
Staffanstorp är en av få tätorter i Skåne med ca 15000 invånare som inte har 
spårbunden trafik med anslutning till närl iggande städer. Detta ger kollektivtrafiken 
stora utmaningar - inte minst i form av svårigheter för busstrafiken att hålla tidtabeller
vid tidpunkter då konkurrensen om utrymme på huvudvägarna med pendlande 
bil trafikanter är stor. Många boende i Staffanstorps tätort pendlar t ill Malmö för 
arbete och stud ier. 
Många nya invånare som väljer att flytta till kommunen värderar möjligheten ti ll 
effektiv pendling högt. Genom befolkningsstatistik kan det konstateras att de som 
väljer att bosätta sig i kommunen i hög utsträckning är barnfamiljer - tidseffektivitet är 
att jämställa med attraktivitet i vår t illväxt. Den sedan länge planerade 
Simrishamnsbanan har sedan 2015 en beslutad järnvägsplan som valt en sträckning 
som följer den gamla, genom Staffanstorps tätort. Dock finns det inte i nuvarande 
infrastrukturplanering någon finansiering av banan. Varken Nationell 
infrastrukturplan 2014-2025 eller inriktningsunderlaget för ny plan 2018-2029 har, 
ell er pekar på, att någon finansiering skulle vara möj lig inom beslutade ramar. Detta 
gör att det kommer att dröja kanske 10-15 år innan beslut fattas om att bygga ut 
spårbunden infrastruktur som skulle gynna Staffanstorps tätort. 

I "Trafik- och mobi litetsplan för Malmö" redovisas ett synsätt på biltrafik som gör att 
Staffanstorps kommuns invånare ti llsammans med invånarna i övriga grannkommuner 
kommer att få svårt att pendla med bi l. Oavsett kapacitet på vägarna in ti ll Malmö så 
kommer det finmaskiga vägnätet inne i staden inte att kunna svälja en ökad 
bilpendling. Målet är dessutom att minska biltrafiken och den påverkan den kan ha på 
Malmös invånare i form av boendemiljö. Sammantaget innebär det att Staffanstorps 
kommun inte kan vänta på Simrishamnsbanans utbyggnad. Redan inom de närmaste 
åren måste nya förslag till infrastruktursatsningar som stödjer kollektivtrafikens 
utbyggnad tas fram. Ett sätt är att möj liggöra utbyggnad av trafik med så kallade 
"Superbussar". Framgångsfaktorn är att superbussar inte ska fastna i köer av 
pendlande per bil i rusningstider. Detta kräver att superbussen har ett eget körfält. I 
befintlig tätortsmiljö, såväl som på väg 11 , kan det vara svårt att omdisponera ytor så 

cs 
l j usterandes sign 

4.) 
l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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att bussen fritt kan ta sig fram. En alternativ sträckning helt utanför tätorten riskerar 
att inte nå attraktivitet för resande. Den sträckning för Simrishamnsbanan som pekats 
ut i järnvägsplanen har just detta fria körfält, attraktivt beläget där medborgarna bor. 
Kostnaden för att omvandla banval len till en väg för en superbuss borde vara rimlig. 
Banvallar är av sin natur byggda för tung belastning och gediget uppbyggda. På 
strategiska platser kan den kompletteras med mötesplatser, men i övrigt blir den även 
för superbussen "enkelspårig". Staffanstorps kommun bör tillsammans med Region 
Skånes kollektivtrafiknämnd, och övriga intresserade kommuner utmed 
Simrishamnsbanan, utreda möjligheten att superbussar kan använda en ombyggd 
banvall avsedd för Simrishamnsbanan för sin trafikering samt kostnadseffekter av 
förslaget. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att Staffanstorps kommuns inriktning ska vara att i al l kommunal planering 
verka för att en superbusslinje mellan Malmö och Staffanstorp inrättas att utreda om 
en sådan linje i avvaktan på spårbunden trafik kan nyttja befintlig banvall. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

{j 

l Ju sterandes sign 

~ 
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§178 Fördjupad översiktsplan Flackarp-Knästorp (2016-KS-597) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att uppdra till stadsbyggnadskontoret att ta fram förs lag till Fördjupad Översiktsplan 
för området Flackarp-Knästorp utmed Höje Å i enlighet med 3 kap plan- och 
bygglagen. 

Ärendet i korthet 
Syftet med den fördjupade övers iktsplanen är att se över möjligheten att utveckla de 
norra delarna av kommunen utmed Höje Å från Trolieberg till Knästorp. Det har 
senaste tiden inkommit många förfrågningar kring det aktuella området om att 
exploatera och förtäta denna del av kommunen och det finns även ett beslut om att 
påbörja planläggning invid trafikp lats Lund Södra. Den fördjupade översiktsplanen 
skall utreda förutsättn ingarna för framt ida utveckling samt ta ett samlat grepp för 
samhällsplaneringen och därmed underlätta för kommande detaljplaner. Lunds 
Kommun har ett pågående FÖP-arbete på sin sida av Höje Å och i denna finns planer 
på en framtida pågåtågstation vid Klostergården. Denna pågåtågstation finns även i 
järnvägsplanen för fyrspårsutbyggnad Flackarp-Lund. Detta innebär att området vid 
Flackarp kommer få utmärkt kollektivtrafikförsörjning utöver attraktiviteten som 
redan finns i platsen i form av det geografiska läget mellan Malmö och Lund. Bifogad 
karta ger en övers iktl ig avgränsning av området där den faktiska avgränsningen 
kommer att ske i det kommande arbetet. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta att 
uppdra t ill stadsbyggnadskontoret att ta fram förslag till Fördjupad Översiktsplan för 
området Flackarp-Knästorp utmed Höje Å i enlighet med 3 kap plan- och bygglagen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 16-11 -1 O 
Karta FÖP 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

/(J 
l Utdragsbestyrkande 
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