
K a l l e l s e / f ö r e d r a g n i n g s l i s t a
Kommunfullmäktige
Nämndsekreterare - Vesna 
Casitovski

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2016-12-12

Sammanträdestid: kl. 16:00

Plats: S:t Staffans församlingshem i Staffanstorp

Ordförande: Yvonne Nilsson (C)

Övrig information: Handlingarna till sammanträdet finns att hämta vid 
medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges 
sammanträde kan följas direkt via webb-TV eller i 
medborgarcaféet i Rådhuset. Information om detta finns 
på Staffanstorps hemsida, www.staffanstorp.se.  Observera 
att nedan angivna tider endast är en uppskattning.
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4. Nedskrivning bokföringsvärde förskola Kyrkheddinge 
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 Kommunstyrelsens beslut § 154, 2016
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536)
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 Kommunstyrelsens beslut § 159, 2016

6. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2017 

(2016-KS-585)

 

Handlingar
 Kommunstyrelsens beslut § 156, 2016
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Nedskrivning bokföringsvärde 
förskola Kyrkheddinge
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28

Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§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 markvärdet gällande fastigheten 
Kyrkheddinge 8:37.

Ärendet i korthet
Staffanstorps kommunfastigheter AB förvärvade fastigheten Kyrkheddinge 8:37 i avsikt 
att efter beslut i Staffanstorps kommun bebygga fastigheten med en förskola. Då 
beslutet om förskola 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 exploatör försäljning inom sitt utbyggnadsområde varför det 
fanns 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 Staffanstorps 
kommunfastigheter. Nedskrivningsbedömningar görs varje 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 värde bedöms 
överstiga marknadsvärdet varför det finns ett nedskrivningsbehov även avseende denna 
del. När denna beräkning är klar kommer frågan lyftas för nytt beslut.

Yrkanden
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsen ska besluta 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 
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Sammanträdesprotokoll 2016-11-28

Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

uppdrag att sammanställa nytt beslutsunderlag avseende tillkommande driftbidrag 
avseende nedskrivningen av markvärdet gällande fastigheten Kyrkheddinge 8:3.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-21

Beslut skickas till 
Kommundirektören
Ekonomichefen
Mikael Forsberg, VD Staffanstorps Centrum AB
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Utredningsuppdrag gällande 
Bråhögsbadet
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2016-11-28

Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§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 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 under förutsättning att lagakraftvunnen detaljplan 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 tillsammans med 
fastighetsägaren 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 detaljplan för dels 
del av Stanstorp 8:1 medgivande byggnation av ett bad dels för 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 flera 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/tillbyggnad av Bråhögsbadet samt byggnation av ett 
nytt badhus i Staffanstorps kommun.
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till eventuella förändringar skulle 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 förslagen stämmer väl med bedömda behov för såväl 
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allmänhet, 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. 
Platsen ska uppfylla krav på tillgänglighet och ha en tomtstorlek som kan inrymma 
goda trafik- och parkeringslösningar. Som alternativ till 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 till kraftledningar. 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 tills 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 under 
förutsättning att lagakraftvunnen detaljplan finnes att kostnadsramen för investeringen 
estimeras till ca 160-165 miljoner kronor, att med beaktandet av den genomförda 
medborgardialogen och kultur- och fritidnämndens yttrande i frågan uppdra till 
kommunstyrelsen att tillsammans med fastighetsägaren slutföra projektering av 
badet, att uppdra åt kommunstyrelsen att närmare besluta om såväl hyres- som 
driftkostnader samt ingå hyresavtal med fastighetsägaren, att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 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) för 
byggnation av nytt bad.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 171, 2016
Presentation för renovering och tillbyggnad av Bråhögsbadet med sammanfattning av 
utredningsarbete
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Yttrande
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 35, 2016

Beslut skickas till 
Kommundirektören
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§156 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2017 (2016-KS-585)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar dels

att fastställa sammanträdesdagar för år 2017 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1,
 
dels föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa sammanträdesdagar för år 2017 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 
fastställa sammanträdesdagar för år 2017 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1, dels 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar för år 
2017 för kommunfullmäktige enligt bilaga 1.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 167, 2016

Beslut skickas till 
-
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2016-10-25 1(1)

Bilaga 1

KSAU

Måndagar kl 09.30

KS

Måndagar kl 18.00

KF

Måndagar kl 18.00

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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