
Staflanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-11-28 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra kl. 17:00-18:45 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) §§ 146-152, §§154-
169 
N ino Vidovic (M) (vice ordförande ) 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Carina Dilton (S) 
David W ittlock (MP) 
Yvonne N ilsson (C) 
Magnus Olsson (M) ersätter T ina Xhemajli (M ) 
Werner Unger (S) § 153 ersätter Pierre Sjöström (S) (2:e vice 
ordförande) 
Gisela Nilsson (L) ersätter Björn Magnusson (L) 
Toni N il sson (SO) ersätter Richard O lsson (SO) 

Ersättare Werner Unger (S) §§146-152, §§ 154-169 
Pia Jönsson (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Björn Stigborg (S) 
Magnus Lunderquist (KO) 
Richard Fridh (S) 

Övriga närvarande Maths Johansson (SPI) (lnsynsplats) 
Ingalill Hellberg (Kommundirektör) 
H enrik Lethin (Stabschef) 
Vesna Casitovsk i (Sekreterare) 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2016-11-30 15:30 
tid 

Protokollet omfattar § § 146-1 69 

Ord fö randes sign / Justerandes sign 

{S 1J 
/ Utdragsbestyrkande 
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Staffans101ps 
kommun 

Underskrifter 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2016-11-28 

Sekreterare ... \/w.JR. . ..Ci¾.~ ..... 
Vesn,a ~asitov~ i 

Ordförande Cl?-!!'!.~ .. :::-.. ....... ...... ...... .. ................ .. 

Justerande ~ ." 

5

~

1 

....•..••..... .•.....••. 
Pierres· ·ström (S) 

O rd förandes sign I Justerandes sign I Urdragsbestyrkande 
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Staffans101ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

Protokollet är justerat. Juster ingen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsen 
2016-11-28 

2016-12-01 Datum för anslags 2016-12-23 
nedtaga nde 

~.Y.e;;t_C@~~ 
Vesna Casitovski 

O rdförandes sign j Jusrerandes sign cs r,W 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

Innehållsförteckning 

§146 

§147 

§148 

§149 

§150 

§151 
§152 

§153 

§154 
§ 155 

§ 156 

§157 

§158 

§159 
§160 
§161 
§162 
§163 
§164 

§165 

§166 
§167 
§168 
§169 

Utseende av justera re och faststä ll ande av dag, tid och plats fö r justering 
av protokollet 
Ekonomisk uppföljning fö r perioden 2016-01-01 - 2016-10-31 för 
ko mmunstyrelsen 
Ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01 - 2016-10-3 1 för 
Staffanstorps kommun 
Investeringsbudget per projekt för år 201 7 
Internbudget och intern kontrollplan 201 7 för kommunstyre lsen samt 
budget 201 7 för politi sk verksamhet 
Kommunövergripa nde intern kontrollplan för 20 17 
Beslutsattesta nter för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2017 
Ansökan om driftsbidrag för å r 201 6/201 7 från Uppåkra Arkeologiska 
Center 
N edskrivning bokföringsvärde förskola Kyrkhedd inge 
M edbo rgarlö fte 201 7-2018 Sta ffanstorp - Poli smynd igheten 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och ko mmunfullmäktige 
201 7 
Uppföljning av intern kontrollpla n 2016 för kommu nstyrelsen 
Uppfö ljning av hel- och delägda ko mmunala bolag enl igt 6 ka p § 1 a 
kommunallagen 
Fö rslag till byggnatio n av nytt badhus i Staffa nstorps kommun 
Strategi fö r EU-arbete 
Revidering av ko mmunstyrelsens informationshanteringsplan 
Utveckling och införande av ko llekti vtra fik med superbuss 
Yttrande över remissen Jämn kö nsfördelning i bolagsstyrelser 
M arkanvisningsavtal för del av Brågarp 6:1, Sockerstan Vå rdboende 
M arköverl åtelsesav tal med Staffanstorps Fastighets område A AB 
omfattande fas tigheten Sta nstorp 5:296 
Fördjupad översiktsplan Flac karp-Knästorp 
Förvä rv av Sta ffa nstorp H emmestorp 3:19 och 3:20, verksamhetsmark 
Redovisning av meddelanden 
Övrigt 

Ordförandes sign [ Justerandes sign 

{S' rfJ 
[ Utdragsbestyrkande 
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Staftansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§146 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats 
för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Pierre Sjöström (5) att t illsammans med ordföranden justera protokollet 

onsdagen den 30 november 2016 klockan 15.30 på Råd huset. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cs 4J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§147 Ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01 -01 - 2016-10-31 
för kommunstyrelsen (2016-KS-586) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01 - 2016-10-31 avseende 
kommunsty relsen. 

Ärendet i korthet 
Föreligger ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen för perioden januari-oktober 
2016 med prognos och kommentarer. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besl uta att 
godkänna ekonomisk uppfö ljning för perioden 2016-01-01 - 2016-10-31 avseende 
kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11 -21 
Månadsuppföljning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 164, 2016 

Ordförandes sign I J usterandes sign 

(_5~ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§148 Ekonomisk uppföljning för perioden 2016-01-01 - 2016-10-31 
för Staffanstorps kommun (2016-KS-587) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2016-01-01 - 2016-10-31 för 
Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla ärendet til l kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Föreligger ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden januari
oktober 2016 med prognos och kommentarer. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna ekonomisk uppföljning för tidsperioden 2016-01-01 - 2016-10-3 1 för 
Staffanstorps kommun samt att för kännedom anmäla ärendet t ill kommunfullmäktige. 

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 2016-11-21 
Månadsuppföljning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 165, 2016 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Ordförandes sign 

CJ 
I Ju sterandes sign 

4J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§149 lnvesteringsbudget per projekt för år 2017 (2016-KS-583) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta investeringsbudget för år 201 7 per projekt inklusive kalkyl och tidplan, i 
enlighet med fö religgande förslag. 

Ärendet i korthet 
I enlighet med ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun avsnitt 2.3.1 ska 
kommunstyrelsen fa tta beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/november 
å ret före verksamhetsåret. Beslut innefattar även kalkyl (=fl erå rsplan) och tidplan. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anta investeringsbudget 
för år 201 7 per projekt inklusive kalkyl och tidplan, i enl ighet med före liggande 
förslag. 

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

Särskilda uttalanden 
Pierre Sjöström (S) lämnar ett särskilt yttrande. Se bilaga. 

Bes I utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 166, 201 6 
lnvesteri ngsbudget 201 7 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

~ 
J Utd ragsbestyrkande 
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Särskilt yttrande lnvesteringsbudget i ,~ 
Staffanstorps kommun 

Vi Socialdemokrater vill avge ett särskilt yttrande med anledning av att kommunstyrelsen i 
Staffanstorps kommun ska besluta om kommunens investeringsbudget. 

Vi har den uppfattningen att det är kommunens högsta beslutande organ som ska besluta 
om kommunens investeringsbudget inklusive vilka projekt och objekt som kommunen ska 
investera i eller förverkliga. Det kan inte vara rimligt att kommunfullmäktige inte kan 
påverka vilka objekt eller projekt som ska genomföras i kommunen. Budgeten är ett 
viktigt styrdokument. 

Budgeten (inkl investeringsbudgeten) är ett övergripande och överordnat styrdokument 
för Staffanstorps kommuns nämnder. Budgetens roll är att inom de ekonomiska ramarna 
och gällande lagstiftning ange kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar. 
Planer, program, riktlinjer och policies som kommunfullmäktige har antagit ska följas och 
genomföras, men är underordnade budgeten. I och med att budgeten har den statusen i 
vår kommun så ska givetvis kommunfullmäktige besluta om kommunens budget, men 
också investeringsbudgeten. 

Vi yrkade i Kommunfullmäktige 2016-11-21 på 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2017 till 46.000 tkr netto 
varav 26.000 tkr i den skattefinansierade verksamheten (9.000 t kr inom kommunstyrelsen 
och 17 .000 tkr inom Tekniska nämnden) och 20.000 tkr i den avgiftsfinansierade 
verksamheten (balansenheten VA), samt 

att fastställa investeringsvolymen för år 2017 och dess fördelning per projekt i enlighet 
med investeringsbudgeten (Bilaga 2) och dess fördelning per objekt. 

Staffanstorp den 28 november 2016 

För Socialdemokraterna 

/tlt/Jr!Y 
Pierre Sf ström (S) 



Staflanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2016-11-28 

§ 150 Internbudget och intern kontrollplan 2017 för 

kommunstyrelsen samt budget 2017 för politisk verksamhet (2016-
KS-588) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta internbudget för år 201 7 för kommunstyrelsen och politisk verksamhet samt 
intern kontrollplan för kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fastställande av internbudget för 2017 för ko mmunstyrelsen och politisk 
verksamhet samt intern kontrollplan för kommunstyrelsen enl igt kommungemensam 
modell. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att anta internbudget för år 
201 7 för kommunstyrelsen och po li t isk verksamhet samt intern kontrollplan fö r 
kommunstyrelsen enligt föreliggande förslag. 

Pierre Sj öström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta att informera kommunfullmäktige om konsekvense rna av 
den ospecificerade besparingen som fanns med i rambudgeten samt att hemställa hos 
kommunfullmäktige om ytterligare medel motsvarande 1.010 tkr i enlighet med det 
socialdemokratiska budgetförslaget (bilaga 1 ). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot va randra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bi fa ll er Nino Vidovics (M ) yrkande rösta r ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster besluatat i enl ighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan. Se voteringsli sta § 150. 

Reservationer 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

tf} 
/ Utdragsbesty rkande 
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Start ans torps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande. Se reservation. 
David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån fö r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 6-11-21 
Budget 2017 Kommunstyrelsen 
Intern kontrollplan 2017 Kommunstyrelsen 
Budget 2017 Politisk verksamhet 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cf 1J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §150 

Voteringslista 

Ärende: Internbudget och intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen samt budget 2017 för politisk 
verksamhet, 2016-KS-588 

Voteringslist(or) 
Omröstning Internbudget kommunstyrelsen m.m. 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Christian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande X 

Nino Vidovic(M), vice ordförande X 

Laila Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson((), ledamot X 

Magnus Olsson(M), ersättare X 

Gisela Nilsson{L), ersättare X 

Toni Nilsson{SD), ersättare X 

Resultat 8 5 0 

~ 112a:ff 145 



Kommunbidrag 
Kommunstyrelsen 2017 (tkr) 

Alliansens 
Tillskott+ 
Besparing - S-förslag till 

Nämnd/verksamhet I förhållande till kommunbidrag 

förslag 2017 

Politisk verksamhet -4000 

Kommunstyrelsen -111 800 

Vi socialdemokrater i Staffanstorps kommun yrkar på 

Kommunstyrelsen/övergripande 

Alliansens 
förslag 

0 

+1 010 

att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen regi där så är möjligt 

att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara miljömål 

att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den kommunala 
demokratin förstärks 

2017 

-4000 

-112810 

att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. bokslutsberedning tillsättas 
omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare en representant från varje 
parti i kommunfullmäktige 

att kommunala initiativ ska tas för att bygga dels fler hyresrätter, dels fler 
trygghetsboende i kommunen 



Reservation Staffanstorps Budget 2017 för Kommunstyrelsen 

Den Borgerliga Alliansen och Sverigedemokraterna gick åter hand i hand gällande 
budgeten för kommunstyrelsen . Inte en stavelse tyckte de olika om. 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2017 enligt följande: 

Tillskott+ 
Alliansens 

Besparing- S-förslag till 

Nämnd/verksamhet I förhållande till 
kommunbidrag 

förslag 2017 Alliansens 2017 
förslag 

Politisk verksamhet -4 000 0 -4 000 

Konununstyrelsen -111 800 +l 010 -112 810 

Vi socialdemokrater i Staffanstorps kommun yrkar på 

Konununstyrelsen/övergripande 

att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen regi där så är möjligt 

att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med uppföljningsbara miljömål 

att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den kommunala 
demokratin förstärks 

att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. bokslutsberedning 
tillsättas omfattande kommunstyrelsens arbetsutskott samt ytterligare en 
representant från varje parti i kommunfullmäktige 

att kommunala initiativ ska tas för att bygga dels fler hyresrätter, dels fler 
trygghetsboende i kommunen 

Staffans torp den 28 november 2016 

För Socialdemokraterna 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§151 Kommunövergripande intern kontrollplan för 2017 (2016-KS-
584) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att i internkontroll planen för år 2017 lägga till ett nytt kontro llområde "Att handlingar 
som ska diareföras verkligen är diari eförda i kommunens system", samt 
att därmed faststä lla Kommunövergripande intern kontrollplan fö r år 2017. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se til l att det finns en god 
intern kontroll och beslutar bland annat om en årlig kommunövergripande intern 
kontrollplan. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), att 
kommunstyrelsen ska besluta att i internkontrollplanen för år 201 7 lägga till ett nytt 
kontrollområde "Att handlingar som ska diareföras verkl igen är diarieförda i 
kommunens system", samt att därmed faststä lla Kommunövergripande intern 
kontroll plan för år 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11 -21 
Kommunövergripande intern kontrollplan för år 2017 för Staffanstorps kommun 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 

O rdförandes sign [ Justerandes sign [ Utd ragsbestyrkande 

C S fl Page 14 of 45 



Sta ffans101ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§152 Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden 
2017 (2016-KS-614) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens ve rksamhetsområde 
2017 i enlighet med upprättat förs lag 

Ärendet i korthet 
Föreligger upprättat förs lag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna förs lag till beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2017 i enlighet med upprättat förslag. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2016-11 -21 
KS attestförteckning 2017 

Beslut skickas till 
Berörda attestanter 
Ekonomichefen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

LS 1J 
I Utdragsbestyrkande 

Page 15 of 45 



Sta ffans to1ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§153 Ansökan om driftsbidrag för år 2016/2017 från Uppåkra 
Arkeologiska Center (2016-KS-500) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja 200 000 kronor i bidrag till verksamheten vid Uppåkra arkeologiska center, 
avseende verksamhetsåret 2016/2017 i enlighet med syftet i ansökan, 
att kostnaden ska finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel fö r 
oförutsedda händelser för år 2016 samt att Staffanstorps kommun ska tillsä llas en 
redovisning av bidraget. 

Ärendet i korthet 
Uppåkra Arkeologiska Center har inkommit med ansökan om ett driftsbidrag om 
200 000 för 2016/201 7. Driftsbidraget är avsett att finansiera stiftelsens verksamhet 
som vänder sig till barn och skolklasser. Verksamheten ger barnen en möjlighet att 
arbeta praktiskt med avgörande historia i Skandinavien. Staffanstorps skolor är 
frekventa besökare på Uppåkra och detta ger en möjlighet för skolorna att fo rtsä tta att 
besöka verksamhten. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bev ilja 
200 000 kronor i bidrag till verksamheten vid Uppåkra arkeologiska center, avseende 
verksamhetsåret 2016/201 7 i enlighet med syftet i ansökan, att kostnaden ska 
finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel fö r 
oförutsedda händelser för år 2016 samt att Staffanstorps kommun ska tillsä ll as en 
redovisning av bidraget. 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Pierre Sjöström (S) i handläggningen av detta ärende. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-22 
Ansökan 

Beslut skickas till 
Uppåkra Arkeologiska Center 

Ordförandes sign 

cS 
I Jusrerandes sign 

4) 
J Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28 

§154 Nedskrivning bokföringsvärde förskola Kyrkheddinge (2015-
KS-534) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ersätta Staffanstorps Kommunfastigheter AB med 3 813 tkr för det 
nedskrivningsbehov gällande nedlagda projektkostnader avseende fastigheten 
Kyrkheddinge 8:37 som uppstått då byggnation av förskola inte beslutats och att 
driftbidraget finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 2016, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att sammanställa nytt beslutsunderlag avseende 
tillkommande driftbidrag avseende nedskrivningen av markvä rdet gä llande fastigheten 
Kyrkheddinge 8:37. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommunfastigheter AB förvä rvade fastigheten Kyrkheddinge 8:37 i avsikt 
att efter beslut i Staffanstorps kommun bebygga fastigheten med en förskola. Då 
beslutet om förskol a dröjde beslutade kommunfullmäktige 2015-12-14 § 14 att ersätta 
Staffanstorps kommunfastigheter för det nedskrivningsbehov som blev effekten då 
bolaget inte hade möjlighet att finansiera nedskrivningen inom sitt egna kapital. Senare 
under våren påbörjade en exploatö r försä ljning inom sitt utbyggnadsområde va rför det 
fann s orsak att avvakta med bedömningen av det långsiktiga behovet av en förskola i 
Kyrkheddinge. Av det skälet gjordes bedömningen att det inte längre fanns något 
omedelbart nedskrivningsbehov varför kommunfullmäktige 2016-03-21 § 147 beslöt 
att avvakta med den sedan tidigare beslutade ersättningen till Staffa nstorps 
kommunfastigheter. Nedskrivningsbedömningar görs va rje år och då det inte finns 
något beslut om förskola i Kyrkheddinge uppstår åter ett nedskrivningsbehov. 
Sammantaget behöver driftsbidraget till Staffanstorps kommunfastigheter avseende 
nedlagda projektkostnader uppgå till 3 813 tkr. Markens bokförda vä rde bedöms 
överstiga marknadsvärdet varför det finns ett nedskrivningsbehov även avseende denna 
del. När denna beräkning är klar kommer frågan lyftas för nytt besl ut. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsen ska beslu ta fö reslå kommunfullmäktige besluta att ersätta 
Staffanstorps kommunfastigheter AB med 3 813 tk r för det nedskrivningsbehov 
gällande nedlagda projektkostnader avseende fastigheten Kyrkhedd inge 8:37 som 
uppstått då byggnation av förskola inte beslutats och att dr iftbidraget finansieras 
genom ianspråktagande av årets resultat 201 6, samt att ge kornmundirektören i 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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uppdrag att sammanställa nytt beslutsunderlag avseende til lkom mande driftbidrag 
avseende nedskrivningen av markvärdet gä llande fastigheten Kyrkheddinge 8:3. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskri velse 2016-11-21 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Mikael Forsberg, VD Staffanstorps Centrum AB 

Ord förandes sign I Jusrerandes sign 
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§155 Medborgarlöfte 2017-2018 Staffanstorp - Polismyndigheten 
(2016-KS-615) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna "medborgarlöfte i Staffanstorp 2017", Lokalpolisområde Käv linge och 
Staffanstorps kommun, samt 
att fortlöpande återkoppla ti ll kommunstyrelsen om hur arbetet kring Medborga rlöfte i 
Staffanstorp 2017 utvecklas. 

Ärendet i korthet 
Medborga rlöftet syftar t ill ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete genom att engagera och involvera medborgarna och lokalsamhällets aktörer. 
Arbetet ska i stor utsträckning fokusera på det som medborgarna uppfattar som lokala 
problem. 

Staffanstorps kommun och Lokalpoli sområde Käv linges arbete med att identifiera 
riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den fa ktiska 
brottutsattheten, är ett ständigt pågående arbete. Genom medborgarlöftena ska vi 
kunna utför insatser som direkt inriktar sig till medborgarnas upplevda trygghet. 

Detta medborgarlöfte är lokalpolisområdets och Staffanstorps kommuns gemensamma 
dokument för 2017. De enskilda och konkreta aktiviteterna planeras, utvecklas och 
genomförs i samverkan, dessa insatser utgår frå n gemensamt framtagen lokal lägesbild. 
Medborga rlöftet är utformat så att anpassningar och förändringar, görs for tlöpande 
för att säkerställa att Staffanstorps kommun är och ska vara en säker och trygg 
kommun att leva, bo och verka i. Medborgarlöftet bygger på ett medborgarperspektiv 
och ska kännetecknas av en fungerande dialog med medborgarna, god sakkunskap, 
flexibil itet och professiona lism. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna "medborgarlöfte i Staffanstorp 201 7", Lokal polisområde Kävl inge och 
Staffanstorps kommun samt att fortlöpande återkoppla till Kommunsty relsen om hur 
arbetet kring Medborga rlöfte i Staffanstorp 2017 utvecklas. 

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

Besl utsunderlag 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Tjänsteskri velse 2016-11-24 
Medborgarlöfte i Staffanstorp 2017 

Beslut skickas till 

2016-11-28 

Ordförandes sign [ Jusrerand es sign / Urdragsbesryrkande 
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§156 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2017 (2016-KS-585) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 

2016-11-28 

att fastställa sammanträdesdagar för år 2017 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1, 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att fastställa sammanträdesdagar för år 201 7 för kommunfullmäktige enligt bilaga 1. 

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

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska besluta att 
faststä lla sammanträdesdagar för år 2017 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1, dels 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att faststä ll a sammanträdesdagar fö r år 
2017 för kommunfullmäktige enligt bilaga 1. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 167, 201 6 

Beslut skickas till 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Bi laga 1 

KSAU 
Måndagar kl 09.30 

30 januari 

27 februari 

27 mars 

8 maj 

21 augusti 

25 september 

23 oktober 

20 no vember 

KS 
Måndagar kl 18.00 

13 februar i 

13 mars 

10 april 

29 maj 

4 september 

9 oktober 

6 november 

4 december 
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Måndagar kl 18.00 

6 mars 

3 april 

24 april 

12 jun i (budget, kl. 09.00) 

18 september 

30 oktober 

27 november 

18 december (obs! kl. 16.00) 
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§157 Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsen 
(2015-KS-502) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet fö r intern kontroll ska ll varje 
nämnde årligen i samband med att intern årsbudget fastaställs anta en särskild plan, 
utöver den kommungemensamma, för granskning/uppföljn ing av den interna 
kontrollen inom det egna verksamhetsområdet. Kommunstyrelsen antog i § 136, 2015-
11-30 en intern kontrollplan med två kontro llområden: 1. Exploateringsprojek ten, 2. 
Personalförsörjning RIB personal Uppföljning av internkontrollplanen redovisas i 
särskild rapport. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att med 
godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 169, 201 6 
Uppfö ljning intern kontroll Kommunstyrelsen 201 6 

O rd förandes sign j Jusrerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§158 Uppföljning av hel- och delägda kommunala bolag enligt 6 kap 
§ 1 a kommunallagen (2016-KS-589) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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 avvike lse till 
kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap § l a granska om hel- och delägda kommunala 
bolag uppfyller de direktiv som dess äga re har utfärdat samt bedriver sin ve rksamhet i 
enlighet med dessa. Kommunstyrelsen har i enligt vad som sägs i dess reglemente och 
kommunallagens 6 kap § la ansvar för att fortlö pande ha uppsi kt över verksamheten i 
de företag som kommunen helt ell er delvis äger eller annars har intresse i, främst vad 
gä ller ändamål, ekonomi och efterlevande av uppställda direk tiv, men också i avseende 
på övriga förhållanden som är av betydelse för kommunen. 
"Styrelsen ska i årliga beslut för varj e sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under fö regående kalenderår 
har varit förenlig med det fas tställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fa llet, ska den 
lämna förslag till fullm äktige om nödvändiga åtgärder. Lag (2012:390)." 

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

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att med 
det som redovisa ts i kommundirektörens tj änsteskrivelse da terad 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 avvi ke lse till 
kommunfullmäktige. 

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

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 170, 201 6 
Tjänsteskrivelse 201 6-11-06 

Ordförandes sign J Jusrerandes sign J Urdragsbesryrkande 
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§159 Förslag till byggnation av nytt badhus i Staffanstorps kommun 
(2014-KS-536) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att uppdra åt kommundirektören att hålla en medborgardialog kring framt idens bad 
gä llande byggnad, funktionalitet, inriktning samt placeringen av det framtida badet. 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att ett nytt bad ska byggas då med redovisad utredning som underlag fö r dess innehåll 
och utformning. Detta under förutsättning att lagakraftvunnen deta ljplan finnes, 

att kostnadsramen för investeringen estimeras till ca 160-165 miljoner krono, 

att med beaktandet av den genomförda medborgardialogen och kultur- och 
fritidnämndens yttrande i frågan uppdra till kommunstyrelsen att ti llsammans med 
fast ighetsägaren slutföra projektering av badet, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att närmare besluta om såväl hyres- som driftkostnader 
samt ingå hyresavtal med fastighetsägaren, samt 

att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detalj plan fö r dels 
del av Stanstorp 8:1 medgivande byggnation av ett bad dels fö r Stanstorp 1 :809 mfl 
(nuvarande plats) för byggnation av nytt bad. 

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

Kultur- och fri t idsnämndens förs lag till eventuella förändringar sku lle rymmas inom 
kostnadsramen 160 miljoner. Ku ltur- och fritidsnämnden har avlämnat yttrande i 
beslut § 35, 20 16-10-04, vilket bifogas som beslutsunderlag. Nämnden ställer sig 
bakom framtagna utredningar och förordar i sitt yttrande förs laget att bygga ett nytt 
badhus. Nämnden konstaterar att förs lagen stämmer vä l med bedömda behov fö r såväl 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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allmänhet, skola som för föreningsliv. Inom kostnadsramen föres lår 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 facilitete r 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 fö r en placering av badet. 
Platsen ska uppfylla krav på tillgänglighet och ha en tomtstorl ek som kan inrymma 
goda trafik- och parkeringslösningar. Som alternativ till dagens placeri ng ha r 
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 till kraftledninga r. Tillgängligheten till området är också hög, både med gång
och cykelvägar och med bil. Nuvarande bad kan med denna nya lokalisering vara i full 
drift till s det nya badet är klart och därefter kan en exploatering av badtomten vidta. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att kommunstyrelsen 
dels ska besluta att uppdra åt kommundirektören att hålla en medborgardialog kring 
framtidens bad gällande byggnad, funktionalitet, inriktning samt placeringen av det 
framtida badet, dels föreslå kommunfullmäktige besluta att ett nytt bad ska byggas då 
med redovisad utredning som underlag för dess innehåll och utformning. Detta unde r 
förutsättning att lagakraftvunnen detaljplan finnes att kostnadsramen fö r investeri ngen 
estimeras till ca 160-165 miljoner kronor, att med beaktandet av den genomförda 
medborgardia logen och kultur- och fritidnämndens yttrande i frågan uppdra till 
kommunstyrelsen att t illsammans med fastighetsägaren slutföra pro jek ter ing av 
badet, att uppdra åt kommunstyrelsen att närmare besluta om såväl hyres- som 
driftkostnader samt ingå hyresavtal med fa stighetsägaren, att uppdra till miljö- och 
samhä ll sbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för dels del av Stanstorp 8:1 
medgivande byggnation av ett bad dels för Stanstorp 1:809 mfl (nuvarande plats) fö r 
byggnation av nytt bad. 

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

Besl utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 171, 201 6 
Presentation fö r renovering och tillbyggnad av Bråhögsbadet med sammanfattn ing av 
utredningsarbete 

O rdförandes sign I J usterandes sign I Utdragsbestyrka nde 
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Kultu r- och fri t idsnämndens beslut § 35, 201 6 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 

2016-11-28 
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§160 Strategi för EU-arbete (2016-KS-487) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

2016-11-28 

att faststä lla förslag till "Strategi för EU-arbetet i Staffanstorps 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 - Hållba r stadsutveckling - Digitaliser ing - Integrat ion och 
flyktingfrågor 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 
att faststä ll a förslag till "Strategi för EU-arbetet i Staffanstorps kommun" att gä lla frå n 
och med 1 december 2016. 

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

Besl utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 173, 2016 
Strategi för EU-arbetet i Staffanstorps kommun 2016-10-25 

Bes I ut skickas ti Il 
Ledningsgrupp 
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§161 Revidering av kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
(2016-KS-563) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att, då med upphävande av nu gällande informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen, anta ny informationshanteringsplan för kommunstyrelsen,daterad 
2016-11-03, att gä lla från och med den 1 januari 2017. 

Ärendet i korthet 
Föreligger anledning att göra ändringar i kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan. I Bilaga 1 finns såväl gällande bestämmelser som förslag 
till nya bestämmelser (markerade med blå färg) och sådana som föres lås utgå 
(överstrukna). 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunsty relsen ska besluta att, då 
med upphävande av nu gä llande informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, 
anta ny informationshanteringsplan för kommunstyrelsen,daterad 2016-11-03, att 
gä lla från och med den 1 januari 2017. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 168, 2016 
Bilaga 1, informationshanteringsplan - kommunstyrelsen 

Beslut skickas till 
Arkivarien 

Ord fö randes sign J Justerandes sign J Urd ragsbestyrkande 
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§162 Utveckling och införande av kollektivtrafik med superbuss 
(2016-KS-590) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att Staffanstorps kommuns inriktning ska vara att i a ll 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 banval l. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorp är en av få tätorter i Skåne med ca 15000 invånare som inte har 
spårbunden trafik med anslutning till närliggande städer. Detta ge r ko ll ektivtrafi ken 
stora utmaningar - inte minst i form av svårigheter för busstrafiken att hålla tidtabeller
vid tidpunkter då konkurrensen om utrymme på huvudvägarna med pendlande 
bi ltrafikanter är stor. Många boende i Staffanstorps tätort pendlar till Malmö för 
arbete och studier. 
Många nya invånare som väljer att fl ytta t ill kommunen värderar möj ligheten till 
effektiv pendling högt. Genom befolkningsstati stik kan det konstateras att de som 
vä ljer att bosätta sig i kommunen i hög utsträckning är barnfamiljer - tidseffektivitet är 
att jämställa med attraktivitet i vår till växt. Den sedan länge planerade 
Simrishamnsbanan har sedan 2015 en beslutad järnvägsplan som val t 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 inriktningsunderl aget fö r ny plan 2018-2029 har, 
eller pekar på, att någon finansiering skulle vara möjlig inom besl utade 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 mobilitetsplan för Malmö" redov isas ett synsätt på biltrafik som gör att 
Staffanstorps kommuns invånare t illsammans med invånarna i övriga grannkommuner 
kommer att få svårt att pendla med bi l. Oavsett kapaci tet på vägarna in t ill Malmö så 
kommer det finm askiga vägnätet inne i staden inte att kunna svälja en ökad 
bilpendling. Målet är dessutom att minska bil tra fiken 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 fö rslag ti ll infrastruktursatsningar som stödjer kollektivtrafikens 
utbyggnad tas fram. Ett sätt är att möjliggöra utbyggnad av trafi k med så ka llade 
"Superbussar" . Framgångs fa ktorn är att superbussar inte ska fastna i köer av 
pendlande per bil i rusn ingstider. Detta kräver att superbussen har ett eget körfält. I 
befintlig tätortsmiljö, såväl som på väg 11, kan det vara svårt att omdisponera ytor så 
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att bussen fritt kan ta sig fram. En alternati v sträckning helt utanfö r tätorten ri skerar 
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 banva llen till en väg för en superbuss borde vara rimlig. 
Banvallar är av sin natur byggda fö r 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 
Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Staffanstorps kommuns 
inriktning ska vara att i all kommunal planering verka för att en superbusslinje mellan 
Malmö och Staffan storp inrättas att utreda om en sådan linje i avvaktan på 
spårbunden trafik kan nyttja befintlig banvall. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 177, 201 6 
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§163 Yttrande över remissen Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser 
(2016-KS-514) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att avge i ärendet fö religgande yttrande daterat 2016-11-08 ti ll Regeringskansl iet. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
departementspromemorian Jämn könsfördelning i bo lagsstyrelser. 

Yrkanden 
N ino Vidovic (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta avge i ärendet förel iggande 
yttrande daterat 2016-11-08 till Regeringskansliet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Dav id Wi ttlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta att avge yttrande enligt fö lj ande: 
"Synpunkter gällande depa rtementspromemorian Jämn könsfördelning i 
bolagssty relser (Os 2016:32) . Staffanstorps kommun har inbjud its att lämna 
synpunkter gä llande 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 va ra av va rdera 
kön. Staffanstorps kommun delar den uppfattning som anges i 
departementspromemorian att fråga n om en lagreglering av könsfördelningen i 
kommunala bo lags styrelser bör bli föremål för en särskild utredning. Staffanstorps 
kommun finner därutöver inte skäl att lämna synpunkter gä llande 
departementspromemorians huvudförslag att "en lagregel om minst 40 procents 
representation av vardera kön i styrelsen ska gälla för bolag va rs aktier är upptagna till 
hande l på en reglerad marknad (aktiemarknadsbolag). Den ska även gä lla fö r bolag i 
vilka staten äger samtliga aktier. " Bakgrunden t ill denna vå r mening är att den 
föres lagna lagregleringen får anses va ra en fråga mellan staten som lagstiftare och den 
pri vata marknaden och dess aktörer respektive mellan staten och dess helägda bolag 
och inte något som hanteras inom ramen för den kommunala kompetensen fö r 
beslu tanderätt och vårt förhållande till staten. " 

Beslutsgång 
Ord föranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen ha r 
beslutat i enl ighet med N ino Vidov ics (M ) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cs ~ 
I Urdragsbestyrkande 

Page 33 of 45 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 

Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m. fl . yrkande röstar nej. 

2016-11-28 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enl ighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande. 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt til l förmån för eget 
yrkande. Se reservation 
David Wittlock (MP) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Besl utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 174, 2016 
Yttrande 
Promemoria 
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Voteringslista: §163 

Voteringslista 

Ärende: Yttrande över remissen J ämn könsfördelning i bolagsstyrelser, 2016-KS-514 

Voteringslist( or) 

Omröstning yttrande remissen Jämn kön sfördelning i bolagsstyrel ser 

Ledamot Ja Nej 
Christian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sjöström(S), 2:e v ice ordfö rande X 

Nina Vidovic(M), vice ordförande X 

Lail a Olsen{S), ledamot X 

Liliana Lindström{M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich{M), ledamot X 

Carina Dilton{S), ledamot X 

David Wittlock{MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson((), ledamot X 

Magnus Olsson{M), ersättare X 

Gisela Nilsson(L), ersättare X 

Toni Nilsson{SD), ersä ttare X 

Resultat 8 5 

rs 1J fllayJe36aff 145 

Avstår 

0 



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 (Ds 2016:32) med 
förslag om en ändring av aktiebolag slagen 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 
För Sociald mokraterna 

4'el!llr 
Pierre s·oström (S) 
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§164 Markanvisningsavtal för del av Brågarp 6:1, Sockerstan 
Vårdboende (2016-KS-286) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavta l 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 framtida marköverlåtelse av delar av 
projektet Sockerstan Vård boende. Markanvisningsavtalet ska resultera i 
Marköverl åtelseavtal med syfte att genomföra byggnation av vårdboende. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat fö rslag 
till 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 
kommunstyrelsen har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 176, 2016 
Markanvisn Odalen sign 161122 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsavdelningen 
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§165 Marköverlåtelsesavtal med Staffanstorps Fastighets område A 
AB omfattande fastigheten Stanstorp 5:296 (2016-KS-575} 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till marköverlåtelseavtal avseende fast igheten Stanstorp 
5:296 med Staffanstorps Fastighets område A AB. 

Ärendet i korthet 
Marköverlåtelseavtalet reglerar villkor och förutsättningar för markförvä rv och 
exploatering av fastigheten Stanstorp 5:296 (5 815 kvm), vilken omfattas av 
detaljplanen fö r Stanstorp 4: 1 m fl - Vikhem III. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta tt godkänna utarbetat fö rslag 
till marköverlåtelseavtal avseende fas tigheten Stanstorp 5:296 med Staffanstorps 
Fastighets område A AB. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 161101 
Marköverlåtelseavtal Tomt A Vikhem 3 161122 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 175, 201 6 

Beslut skickas till 
Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Stadsbyggnadskontoret Plan- och 
exploateringsavdelningen 
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§166 Fördjupad översiktsplan Flackarp-Knästorp (2016-KS-597) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att ta fram förslag till Fördjupad Översiktsplan 
för området Flackarp-Knäs torp utmed Höje Å i enlighet med 3 ka p plan- och 
bygglagen samt i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet i korthet 
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att se över möj ligheten att utveckla de 
norra delarna av kommunen utmed Höje Å från Trolleberg til l Knästorp. Det ha r 
senaste tiden inkommit många förfrågningar kring det aktuella området om att 
exploatera och förtäta denna del av kommunen och det finns även ett besl ut om att 
påbörja planläggning invid tra fikplats Lund Södra. Den fördjupade övers iktsplanen 
skall utreda förutsättningarna för framtida utveckling samt ta ett samlat grepp för 
samhällsplaneringen och därmed underlätta för kommande deta ljplaner. 
Lunds Kommun har ett pågående FÖP-arbete på sin sida av Höje Å och i denna fi nns 
planer på en framtida pågåtågstation vid Klos tergården. Denna pågåtågstation finns 
även i järnvägsplanen fö r fyrspårsutbyggnad Flackarp-Lund. Detta innebär att området 
vid Flackarp kommer få utmärkt kollektivtra fik fö rsörjning utöver attraktiviteten som 
redan finns i platsen i form av det geografi ska läget mellan Malmö och Lund. Bifogad 
karta ger en översiktlig avgränsning av området där den fa kti ska avgränsningen 
kommer att ske i det ko mmande arbetet. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Gisela Nilsson (L) , att kommunstyrelsen 
ska besluta uppdra till stadsbyggnadskontoret att ta fram förslag till Förd jupad 
Ö versiktsplan fö r området Flackarp-Knästorp utmed Höje Å i enl ighet med 3 kap plan
och bygglagen samt i enlighet med bilaga 1. 

Yvonne Nil sson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avslå Eric Tabichs (M) 
m. fl. yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföra nden ställer proposition på Eric Tabichs (M) m.fl. yrkande enligt ovan och 
Yvonne Nilssons (C) avslagsy rkande och fi nner att kommunstyrelsen har beslutat i 
enlighet med Eric Tabichs (M ) m.fl. yrkande. 

Reservationer 
Yvonne Nil sson (C) reserverar sig skri ft ligt mot beslutet. Se rese rvation. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 178, 2016 
Karta FÖP 
Tjänsteskrivelse 2016-11-10 

2016-11-28 
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&%B CE NTERPARTIET 

Reservation 

Fördjupad översiktsplan Flackarp-Knästorp 

Vi i Centerpartiet reserverar oss mot att det utarbetas en fördjupad översiktsplan över 
området Flackarp-l<nästorp av följande skäl: 

Området omfattar den högst klassade jordbruksmarken i landet, vilket är en ändlig 
resurs som skall bevaras 

Byarna Knästorp och Fl ackarp har en unik kulturmiljö som skall bevaras 

Området längs Höjeå har strandskydd, vilket är en tillgång för det rörliga 
friluftslivet 

Länsstyrelsen har belagt delar av området med landskapsbildsskydd 

Staffanstorp 2016-11-28 

CENTERPARTIET 

~th,z~e /J/hL-f on~e Nilsson 
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§167 Förvärv av Staffanstorp Hemmestorp 3:19 och 3:20, 
verksamhetsmark (2016-KS-606) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förs lag till köpeavtal mellan Staffanstorps kommun och 
Hemmestorps Fastigheter AB, att finansieras genom iansrpåktagande av årets resultat. 

Ärendet i korthet 
Hemmestorps Fastigheter AB, vilka förvä rvade, fastigheterna Hemmestorp 3: 19 och 
3:20, 2011 av Staffanstorps kommun, har meddelat att de inte har fö r avsikt att 
bebygga de båda fastigheterna. Fastigheterna är belägna på Hemmestorps 
industriområde och är avsedda fö r verksamheter, icke störande fö r omgivningen. 
Intresset fö r att eta blera verksamhet inom Staffanstorps tätort är stort varför 
Staffanstorps kommun har förhandlat fra m ett återköp av de båda fast igheterna . 

Yrkanden 
O rdföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna utarbetat förslag till köpeavtal mellan Staffanstorps kommun och 
Hemmestorps Fastigheter AB, att finansieras genom iansrpåktagande av årets resul tat. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-22 
Köpekontrakt 20161116 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
Exploateri ngsa vdel ni ngen 
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§168 Redovisning av meddelanden (2016-KS-616) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2016-11-28 

a) Protokoll från styrelsemöte med Staffanstorps kommunfastigheter AB 2016-11-08 . 

b) Beslut från Energimarknadsinspektionen (dnr 2008-105155) gä llande fö rl ängning av 
nätkoncession fö r linje 130 kV från Sege till Barsecbäck i Burlövs, Staffanstorps, 
Lunds, Lomma och Kävlinge kommuner (201 6-KS-'165-11). 

c) Beslut från Energimarknadsinspektionen (dnr2016-102980) gällande förlängning av 
nätkoncession för linje 130 kV från Sege till Barsecbäck i Burlövs, Staffanstorps, 
Lunds, Lomma och Kävlinge kommuner (201 6-KS-165-12) . 

d) Köpeavtal gä llande fastigheten Flackarp 7:1 (201 6-KS-271 -10). 

Beslutsunderlag 
Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsens sammant räde 2016-11-28 
MeddelandenKS20l6 l 128 
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Ordförande Christian Sonesson (M) samt and re vice ordförande Pierre Sjöström (S) 
önskar styrelsen och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år. Ordföranden avslutar 
därefter mötet genom ett klubbslag. 

Ordförandes sign 
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