
Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-02-13 

Plats och tid Staffanstorp, Storgatan 10, Rum C kl. 16:00-18:30 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) {2:e vice ordförande) 
Nino Vidovic (M) (vice ordförande) 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) §§1-14, §§16-27 
Tina Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (L) 
David Wittlock (MP) 
Yvonne Nilsson (C) 
Magnus Olsson (M) ersätter Eric Tabich (M) 
Werner Unger (S) § 15 ersätter Torbjörn Lövendahl (S) 
Toni Nilsson (SD) ersätter Richard Olsson (SD) 

Ersättare Werner Unger (S) §§ 1-14, §§ 16-27 
Björn Stig borg (S) 
Magnus Lunderquist (KD) 
Richard Fridh (S) 

Övriga närvarande Maths Johansson (SPI) (Insynsplats) 
Ingalill Hellberg (Kommundirektör) 
Henrik Lethin (Stabschef) 
Andreas Siverståhl (Adjungerad, nämndsekreterare) 
Agnes Löfgren (Adjungerad, nämndsekreterare) 
Björn Anbring (Konsumentvägledare/kommunjurist) §3 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 2017-02-16 14:00 
tid 

Protokollet omfattar §§ 1-27 

Ordfö randes sign I Justerandes sign 

cs rqd 
I Utdragsbestyrkande 

Page 1 of 58 



Sta ffaosto1ps 
kommun 

Underskrifter 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-13 

Sekreterare .. .. \@l.~ ... ( C0.J~ 
Ordförande 

Vesna ~ sitovsk i a 
C./4 .. :~~ ............................... . 

J usterande ;;,a: .. 5~ :~~-~ _i:_)···· . . ... . . ......... . 
Pierre Sjös öm (S) 

O rd förand es sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-02-13 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsen 
2017-02-13 

2017-02-17 Datumföranslags 2017-03- 11 
nedtagande 

Rådhuset, §§ 1-27 , . ~ 

VVJ ncc ( Gxi b~ ................... .............................. 
Vesna Casitovski 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

c_s dl 
I Utd ragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

Innehållsförteckning 

§1 

§2 
§3 

§4 
§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

§10 
§11 
§12 
§13 
§14 
§15 

§16 

§17 
§18 
§19 
§20 

§21 

§22 
§23 

§24 

§25 

§26 
§27 

Utseende av justerare och faststä ll ande av dag, tid och plats för justering 
av protokollet 
Godkännande av föredragnings listan 
Redovisning av konsumentvägledningsverksamhet under tiden 201 6-01 -
01 - 2016-12-31 
Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 för 
Staffanstorps kommun 
Förslag att inte återstä ll a negativt balanskra vsresultat år 2016 
Förslag ti ll ändring av och ti llägg ti ll Ekonomistyrd irektivet för 
Staffanstorps kommunkoncern 
In format ion gällande anmälan om upphandl ing av banktjänster 
Svar på revisionens granskning av kommunstyrelsens 
investeringsplanering 
Svar på revisionens granskning av den interna kontrollen inom 
Staffanstorps Centrum AB 
Förslag ti ll nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevis ion 
Förslag till Blåplan 201 7-2022 Staffanstorps kommun 
Förslag till Kostpoli cy för Staffanstorps kommun 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Utbetalning av lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för å r 2017 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Förslag ti ll antagande av Strukturplan fö r MalrnöLundregionen -
gemensam målbild 2035 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV område C 
Markanvisningsavtal för de l av Stanstorp 5:1 , Vikhem IV område D 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhemt IV område M 
Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 
Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV med Hemsö 
Äldreboende KB 
Inrättande av styrgrupp för trygghetsfrågor 
Tecknande av hyresavtal med Staffanstorps Bouleklubb 
Svar på motion från Richard Olsson (SO) m.fl. angående 
ensamkommande barn 
Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat kött i 
Staffanstorps Kostpolicy 
Redovisning av delegationsbes lut 
Redovisning av meddelanden 

Ordfö randes sign I Justerandes sign 

(S cr.J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffaosto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Pierre Sjöström (S) att tillsammans med ordföranden ska justera protokollet 
torsdagen den 16 fe bruari 201 7 klockan 14.00 på Rådhuset i Staffanstorp. 

Ordförandes sign 

(( -
I Utdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragn ingslistan. 

2017-02-13 

Ord fö randes sign I justerandes sign 

(5( rr.J 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafians101ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-13 

§3 Redovisning av konsumentvägledningsverksamhet under tiden 
2016-01-01 - 2016-12-31 (2017-KS-58) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Föreligger en redovisning av konsumentvägledningsverksamhet under tiden 2016-01-
01 -- 201 6-12-3 1. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M ) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att med 
godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Besl utsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast före! igger ett förslag t ill bes! ut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Skriftlig redovisning 201 7-01 -02 

Ordförandes sign / Justerandes sign 

{J 41 
j Utdragsbestyrkande 
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Stafiaostorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§4 Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 för 
Staffanstorps kommun (2016-KS-596) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att överlämna rapporten "Info rmation 
om teknisk beräkning år 201 8" till nämnderna samt att ge nämnderna i uppdrag att till 
som senast den 15 juni dels redovisa konsekvenser av ett förändrat kommun bidrag om 
-3 %, dels redovisa prioriterade satsningar vid ett förändrat kommunbid rag om + 3 %, 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta besluta 

att budgetprocessen för verksamhetsår 2018 ändras i enlighet med fö re li ggande förslag. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har 2015-09-14, § 95 beslutat att utreda budgetprocessen med 
inriktning att kommunfullmäktige ska besluta om kommande budget i november året 
före verksamhetsåret. 

Med anledning av det osäkra läget gällande befolkningsutvecklingen meddelade 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ifjol att de inte avsåg att göra någon ny 
framåtsyftande skatteunderlagsprognos förrän i börj an av mars. Av det skälet 
beslutade kommunfullmäktige 201 6-03-21, § 7 att göra ett till fä ll igt avsteg ifrån 
gällande budgetprocess fö r verksamhetsår 201 7. 

Enligt av kommunfullmäktige beslutat ekonomistyrdirektiv framgår att 
budgetprocessen ses över årligen och vid behov fa ttas beslut om förändring. 
Staffanstorps ko mmun har vad som brukar kallas en vå rprocess. Det innebär bland 
annat att: 

- kommunstyrelsen senas t vid utgången av mars månad lämnar information om 
preliminära kommunbidrag till respektive nämnd för nästkommande år, 

- kommunstyrelsen redovisar fö rslag till kommunbidrag fö r respekti ve nämnd senast i 
maj och fastställer då även datum fö r när nämnderna senast ska lämna sina 
budgetfö rslag och ev fö rslag till ändrade taxor/ avgifter för ko mmande budgetå r till 
kommunstyrelsen. 

- kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjämningsreserv, kommunbidrag fö r varje nämnd, investeringsvolym samt 
eventuellt fö rändrade taxor/ avgifter i juni, 

Ordförandes sign J Jusrerandes sign 

(S ~ 
J Utdragsbestyrkan de 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

- nämnderna fattar beslut om internbudget, nämndens ev. egna mål samt förslag t ill 
investeringsbudget per projekt i september/ oktober, 

- kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/ 
november. 

Inför kommande utredning av nuvarande budgetprocess, föreslås kommunfullmäktige 
besluta om ett tillfälligt avsteg ifrån gällande budgetprocess för verksamhetsår 2018 för 
att möjliggöra ytterligare ett provå r. 

Enligt kommunallagen ska förs lag t ill budget upprättas av styrelsen fö re oktober 
månads utgång och faststä llas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 
Styrelsen ska också bestämma när övriga nämnder senast skall lämna in sina särskilda 
budgetförslag t ill styrelsen. Förslag till ny budgetprocess gä llande verksamhetsår 2018: 

Beslutsinstans Sammanträden Besluts- och informationsunderlag 

Ksau 201 7-09-25 
Beslut om budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 

Kommunstyrelsen 2017-10-09 
Beslu t om budget 201 8 och 
flerårsplan 2019-2020 

Kom munfullmäktig 
2017-10-30 

Beslut om budget 2018 och 
e fl erårsplan 2019-2020 

Okt-Nov 
Beslut om intern- och 

Nämnder (senast den 7 
in vesteri ngsbudget 

nov)2017 

Ksau 2017-11-20 
Beslut om budget 2018 och 
flerårsp lan 201 9-2020 

In fo rmation om internbudget per 
kommunstyrelsen 2017-12-04 nämnd beslut om 

investeringsbudget per proj ekt 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

cs ({d 
I Urdragsbesryrkande 
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Staftansto,ps 
kommun 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska besluta 
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att överlämna rapporten "Information 
om teknisk beräkning år 2018" till nämnderna samt att ge nämnderna i uppdrag att till 
som senast den 15 juni dels redovisa konsekvenser av ett förändrat kommunbidrag om 
-3 %, dels redovisa prioriterade satsningar vid ett förändrat kommunbid rag om + 3 %, 
dels föreslå kommunfullmäktige besluta att budgetprocessen för verksamhetsår 2018 
änd ras i enlighet med före liggande förs lag. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande enligt ovan med tillägget att 
investeringsbudgeten per projekt ska bes lutas av kommunfullmäktige samt att en 
budgetberedning ska till sättas bestående kommunstyrelsens arbetsutskott samt en 
ledamot till från varje parti. 

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

Ordföranden ställer därefter propostion på Pierre Sjöströms (S) ti lläggsyrkande enligt 
ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå detta t illäggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstn ingsproposition. 
Den som vill att Pierre Sj öströms (S) ti ll äggsyrkande ska avslås röstar ja. 
Den som vill att Pierre Sjöströms (S) ti ll äggsy rkande ska bifallas röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster besluta t att avslå Pierre 
Sjöströms (S) t ill äggsyrkande. Se voteringsli sta § 4 . 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig skri ftligt till fö rmån för eget 
yrkande. 
Ledamoten fö r Miljöparitet reserverar sig muntligt till fö rmån fö r Pierre Sjöströms 
(S) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 4, 2017 

Ordförandes sign I j usterandes sign 

(5 rr.J 

I Utdragsbesryrka nde 
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Staflaos10,ps 
kommun 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 201 7-02-13 

Ordföra ndes sign I J usterandes sign 

{5 ~ 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §4 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 för Staffanstorps kommun, 2016-

KS-596 

Voteringslist( or) 

Omröstning förändrad budgetprocess 

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 

Lili ana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Tina Xhemajl i(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson (C), ledamot X 

Magnus Olsson(M), ersättare X 

Toni Nilsson(SD), ersättare X 

Resultat 8 5 0 

cs fllagJB 112 c1W68 



Reservation 
Ändrad budgetprocess för verksamhetsår 
2018 för Staffanstorps kommun. 

Vi Socia lde mokrater reserve rar oss till förm ån för följande yrkanden: 

att kommunfullmä ktige beslutar att fastställa investe ringsbudgeten per projekt 
samt 
att en budgetbe redning ska tillsättas bestående av kommunstyrelsens 
a rbetsutskott samt en le da mot till frå n varje pa rti. 

lnvesteringsbudgeten 
Beslutet om investeringsbudgeten är ett strategiskt beslut inte minst ur ett 
långsiktigt perspe ktiv. Det är därför naturligt att kommunfullmäktige, kommunens 
högsta be slutande organ, ska avgöra vilka investeringar som komm une n ska 
förve rkliga. Inte minst genom dess långvariga påverkan på driftbudgeten kräver en 
investe ring e tt be slut för varje projekt. Det ä r också viktigt att kommunfullmäktige 
få r e n viss uppfattning om vilka större investeringar som kommer att behövas i ett 
längre perspektiv, varför såväl ka lkyl som tidplan per projekt (g äller större projekt) 
ska kommunfullmäktige informe ras om. 

Budgetberedningen 
Budgeten är ett av d e viktigaste verktygen e n o rganisationsledning ka n använda 
för den strategiska pla neringen och styrningen. De n uttrycke r förväntningar, 
förde lar ansvar och befoge nhet e r och beskrive r sammanhang. 

Det ä r viktigt att partierna är väl insatta i såväl budgeten som i ko mmunens 
verksamhet. 

Att kunna penetrera kommunens e kono miska förutsättningar, att informe ra om 
verksamhetens b e hov och utmaningar, att beskriva vilka investe ringar som ka n vara 
a ktuella, me n också nödvändiga kräver att informationen delges p artie rna på 
samma sätt och vid ett antal tillfälle n. 

Det kan inte anses vara tillfredställande att en d e l får informationen på särskilda 
möt e n (Alliansen) medan andra få r söka sig motsva ra nde info rmation på annat sätt. 
Det hävdas att det är fritt för pa rtie rna att bjuda in kommune ns tjänstemän och få 
svar på sina frågor. Den mode ratledda Allia nse n har valt att inte ha en 
budgetbe redning (vilket i stort sett alla Sveriges kommuner har) med skälet att 
informationen finns tillgänglig hos tjä nste männen. Me n så irratione llt ska vi väl inte 
handskas med kommune ns resurse r att våra tjänst e män ska närvara på nio o lika 
möten me d olika parti e r när de skulle kunna informera partierna på ett och samma 
möte i e n budgetberedning. 

Sida 1 (2) 



Budgetprocessen 
Vi vill också klargöra hur vår budgetprocess ser ut: 
Kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övriga 
nämnder lämna information om den bedömning som kommunstyrelsen då gör 
ifråga om storleken på kommunbidragen (ramarna) till respektive nämnd under 
nästkommande år. 

Kommunstyrelsen skall då också bestämma den tid när nämnderna senast til l 
kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana 
förekommande förslag som påverkar budgeten, somt ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår. 

Nämnderna redovisar effekterna av beslutade ramar (inkl krav på 
besparingar/ behov), beslutar preliminärt om resursfördelningssystemen samt 
eventuellt om förändrade taxor/avgifter i september. 

Nämnderna fattar beslut om internbudgeten, och ev. om nämndens egna mål samt 
förslag till lokalbehov som kan påverka kommunens investeringsbudget per projekt 
senast i september. 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till nämndernas kommunbidrag och förslag 
till invest eringsbudget i oktober året innan budgetåret. 

Kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjämningsreserven, kommunbidraget för varje nämnd, 
invest eringsbudget en per projekt samt eventuellt förändrade taxor/ avgifter i 
oktober/november. 

Nämnderna beslutar senast under december månad varje år om budgeten för 
nästkommande år för varje resultatenhet. 

Staffanstorp den 13 februari 2017 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

Sida 2 (2) 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§5 Förslag att inte återställa negativt balanskravsresultat år 2016 
(2016-KS-629) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till att Staffanstorps kommun kan anses ha t illräckl igt stark 
finansiell ställning, inte återställa det negativa balanskravsavstämda resultatet år 2016 
som prognostiseras till ca 39 mnkr. 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunallagen kapitel 8, § 5 aska ett negativt balanskrav, enligt kapitlet 4, § 3 
a lagen om kommunal redovisning, regleras under de närmast följande tre åren. En ligt 
kommunallagen kapitel 8, § 5 b får kommunfullmäktige dock besluta, om det finns 
synnerliga skäl förenliga med god ekonomisk hushållning, att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras eller bara ska göras t ill viss del. 

Enligt föreliggande utredning kan det konstateras att Staffanstorps kommun har 
tillräckligt sta rk finansiell ställning, för att det ska anses fin nas t ill räckliga skäl att inte 
återställa det negativa balanskravsavstämda resultatet år 2016 prognostiserat till ca 39 
mnkr. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå kommunful lmäktige 
besluta att med hänvisning till att Staffanstorps kommun kan anses ha tillräckl igt stark 
finansiell ställning, inte återstä lla det negativa balanskravsavstämda resultatet år 2016 
som prognostiseras till ca 39 mnkr. 

David Wittlock (MP) yrkar avslag på Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 5, 2017 
Rapport 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 

Ordförandes sign [ Justerandes sign [ Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Ekonomichefen 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Stallansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sa mmanträdesprotokoll 2017--02-13 

§6 Förslag till ändring av och tillägg till Ekonomistyrdirektivet för 
Staffanstorps kommunkoncern {2017-KS-21) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna ändring av och tillägg till ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps 
kommunkoncern i enlighet med i ärendet fö religgande förslag. 

Ärendet i korthet 
Ekonomistyrdirektivet fö r Sta ffanstorps kommunkoncern ses över med något års 
mellanrum . Förslaget till änd ringar/ tillägg berör framsidan , sammanfattningen, 
exploateringsdi rektivet, internkontrolldirekti vet, fin ansdirektivet och direktivet för 
ekonomisk planering. Vidare föres lås ett nytt direktiv fö r lokalbestä ll ningar. Förslaget 
till ändringar är markerade i rött i beslutsunderl aget. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsen ska bes luta föreslå kommunfu llmäkt ige besluta att godkänna 
ändring av och till ägg till ekonomistyrdirekti vet för Staffanstorps kommunkoncern i 
enlighet med i ärendet fö religgande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag til l besl ut och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Besl ut sunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 6, 2017 
Framsida 
Sammanfattning 
Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning 
Finansdirektiv 
lnternkontrolldirektiv 
Exploateri ngsd i rektiv 
Lokalbeställningsdirektiv 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
VD Staffanstorps Centrum AB Revisionen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utd ragsbestyrkande 

(J tfJ 
Page 17 of 58 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-02-13 

§7 Information gällande anmälan om upphandling av banktjänster 
(2016-KS-595) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Enligt policyn för upphandling och inköp beslutad av kommunful lmäktige den 2016-
10-26, § 135 ska samtliga upphandlingar, undantaget direktupphandlinga r, anmälas 
till ansva rig nämnd/ styrelse. 

Nuvarande avtal med Sparbanken Skåne gällande koncernkontosystem och andra 
fin ansiella tj änster upphör den 30 september 201 7. Då det beräknade av talsvärdet 
bedöms överstiga de 28 procent av tröskelvärdet angivet i LOU som utgör gräns fö r 
direktupphandling, påbörjas upphandling i enlighet med reglerna om öppet förfa rande 
enligt lagen (LOU 2010:1091) om offentlig upphandling hösten 2016. 

Upphandlingen genomförs i samarbete med Eslövs, Hörby, Höörs, och Svalövs 
kommun och avtalslängen kommer att vara 7 år. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen ska besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 7, 201 7 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonom ichefen 

Ordförandes sign I J ustera ndes sign 

(J ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-13 

§8 Svar på revisionens granskning av kommunstyrelsens 
investeringsplanering (2016-KS-592) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att svar på revisorernas granskning lämnas i enlighet med ekonomichefens 
tjänsteskrivelse 201 7-01-1 6. 

Ärendet i korthet 
Revisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering. 
Efter genomförd revision görs bedömningen att kommunstyrelsens beslutsunderl ag och 
rutiner till delar inte är tillräckligt ändamålsenliga. Vidare bedöms att den interna 
kontrollen avseende investeringar i anläggningstillgångar ti ll dela r ha r brister. 

Ekonomichefen har i tj änsteskrivelse daterad 2017-01-16 yttrat sig över granskningen. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M ) yrkar att kommunstyrelsen ska bes luta att svar på revisorernas 
granskning lämnas i enlighet med ekonomichefens tjänsteskri velse 2017-01-16. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att svaret til l revisorerna ska 
kompletteras med fö lj ande lydelse: "Kommunfullmäktige ska besluta om 
investeringsbudgeten per projekt." , samt att med det till ägget besvara revisorernas 
granskning i enlighet med ekonomichefens tj änsteskri velse daterad 2017-01-16. 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med N ino Vidovics (M) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Ko mmunstyrelsen godkänner fö lj ande omrösningsproposition . 
Den som bi fa ller Nino Vidovics (M ) yrkande röstar ja. 
Den som bi fa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja- röster och 5 nej-röster besluta t i enl ighet med Nino 
Vidovics (M ) yrkande. Se voteringslista § 8. 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig muntligt ti ll förmån för eget 
yrkande. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

(0 41 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 2017-02-13 

Ledamoten fö r Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förm ån fö r Pierre Sjöströms (S) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 8, 201 7 
Tjänsteskrivelse 2017-01 -16 
Missiv 
Revisionsrapport 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Kornmundirektören 
Ekonomichefen 

Ord fö randes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §8 

Voteringslista 

Ärende: Svar på revisionens granskning av kommunstyrelsens investeringsplaneti ng, 2016-KS-592 

Voteringslist( or) 

Omröstning ytt rande t ill revisionen 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Christ ian Sonesson(M), ordförande X 

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

Nina Vidovic(M), vice ordförande X 

La ila Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Tina Xhemajli(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Witt lock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson(( ), ledamot X 

Magnus Olsson(M ), ersät tare X 

Toni Nilsson(SD), ersättare X 

Resultat 8 5 0 

RlagJe211 aff"68 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§9 Svar på revisionens granskning av den interna kontrollen inom 
Staffanstorps Centrum AB (2016-KS-653) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att svar på revisorernas granskning lämnas i enlighet med ekonomichefens 
tjänsteskrivelse 2017-01-16. 

Ärendet i korthet 
Revisionen i Staffanstorps kommun har genomfört en granskning av hu r ägaren och 
ledningen för Staffanstorps Centrum AB och dess koncernföretag säkerstä ll er att den 
interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

Ekonomichefen har i tj änsteskrivelse daterad 201 7-01-16 yttrat sig över granskningen. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att svar på revisorernas 
granskning lämnas i enlighet med ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-01-1 6. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslu t§ 9, 201 7 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Revisionsrapport 
Miss iv 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
VD Staffanstorps Centrum AB 

Ordförandes sign j Jusrerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffans torps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesp rotokoll 2017-02-13 

§10 Förslag till nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision 
(2016-KS-601) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med upphävande av nu gä llande reglemente, anta i ärendet föreliggande förslag till 
nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision. 

Ärendet i korthet 
I ärendet fö religger ett förslag till nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision. 
Detta reglemente föres lås ersätta det ny gällande reglemente som kommunfullmäktige 
antog 2000-10-23. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att med upphävande av nu gä llande reglemente, an ta i 
ärendet föreliggande förslag till nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2017-02-09 
Reglemente för Staffanstorps kommunrevision 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 10 2017 
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2017-02-03 

Beslut skickas till 
Revisorerna 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

CJ ~ 
I Utdragsbestyrk ande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§11 Förslag till Blåplan 2017-2022 Staffanstorps kommun (2016-KS-
371) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Blåplan för Staffanstorps kommun ska revideras en ligt tekniska nämndens och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttranden till att avse 2017-2022 och därmed 
ska alla tidssatta delar flyttas två år framåt, samt 

att anta Blåp lan 2017-2022 som styrdokument för Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps kommun använder begreppet Blåplan för sitt vägledande dokument för 
arbetet med vattenplanering. En Blåplan stödjer den kommunala planeringen av grund
och ytvattenresurserna och ska främja att vattenti llgångarna förva ltas på ett håll bart 
sätt, att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och att vattenre laterade 
ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer. 

Blåplanen har som övergripande mål: Blåplanen ska fungera som en 
förvaltningsövergripande VA-plan, dvs va ra ett planeringsverktyg fö r dricksvatten-, 
spillvatten- och dagva ttenhanteringen i hela kommunen. Blåplanen ska tydligt koppla 
samman de krav som ställs från vattenförvaltningen på kommunens fys iska 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 milj ötill syn eftersträver blåplanen en tydligare 
koppling ti ll vattenförvaltningens krav, bl a genom att synliggöra potentiella risker 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. Blåplanen ska genom sitt breda 
angreppssätt på blåfrågorna fungera som ett fördjupade underlag till kommunens 
kommande översiktsplanearbete 

Blå pla nen har va rit på remiss under 2016 varvid tekniska nämnden och miljö- och 
samhäll sbyggnadsnämnden har föres lagit en ändring av tiden för dess gi ltighet. Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd har lämnat ett yttrande som pekar på vikten av en 
Blå plan samt att planen har en god kva litet. Höje å Vattenråds yttrande föreligger 
också i ärendet. 

O rdförandes sign 

cJ· 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Yrkanden 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

Yvonne Nilsson (C) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att Blåplan för 
Staffanstorps kommun ska revideras enligt tekniska nämndens och mi ljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens yttranden till att avse 2017-2022 och därmed ska alla 
tidssatta delar fl yttas två år framåt, samt att anta Blåplan 2017-2022 som 
styrdokument för Staffanstorps kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11, 201 7 
Tekniska nämndens yttrande över Blåplan 201 5-2020 
Tekniska nämndens beslut § 61, 2016 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande över Blåplan 2015-2020 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds yttrande över Blåplan 2015-2020 
Höje å vattenråds yttrande över Blåplan 201 5-2020 
A Inledning 2015-06-13 
Del 1 Dricksvatten 2015-06-13 
Del 2 Spillvatten 201 5-06-14 
Del 3 Dagvatten 2015-06-13 
Del 4 Vattenråd 2015-06-14 
Del 5 Handlings plan 201 5-06-14 
Del 6 Kartor 2015-06-14 

Bes I ut skickas ti Il 
Tekniska nämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 

Ordförandes sign j Justerandes sign 

c5 ~ 
j Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§12 Förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun (2016-KS-531} 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att Kostpolicyn ska kompletteras med en ny punkt på sidan 2 under 
rubriken Övergripande riktlinjer för mat och måltider som ska lyda enligt följande: 
"Övrig personal som handhar mat ska ha kunskap om Kostpolicyn samt grunderna i 
livsmedelslagen.". 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Kostrådet har utarbetat ett förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 att remittera policy för ti ll socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden fö r yttrande. Synpunkter har inkommit från båda 
nämnderna och dessa har inarbetats i det nu reviderade förslaget ti ll kostpolicy. 

Yrkanden 
Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Christi an Sonesson (M) och Pierre 
Sjöström (S), att kommunstyrelsen dels ska besluta att Kostpolicyn ska kompletteras 
med en ny punkt på sidan 2 under rubriken Övergripande riktlinjer för mat och 
måltider som ska lyda enligt fö lj ande: "Övrig personal som handhar mat ska ha 
kunskap om Kostpolicyn samt grunderna i livsmedelslagen. ", delsföres lå 
kommunfullmäktige besluta att anta Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 

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

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 14, 201 7 
Kostpolicy Staffanstorp 2017-01-30 rev ksau 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 101, 2016 
Yttrande 
Socialnämndens beslut § 109, 2016 
Yttrande 
Seniorplattform 2016-2021 
Riktlinjer för kost och nutrition 2015-04-14 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnärnnden 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbesryrka nde 
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Socialnämnden 
Kostrådet 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

Ordförandes sign J Jusrerand es sign 

c'-r 1/J 
J Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§13 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
(2017-KS-24) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
En ligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så 
att beslut kan fattas inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. 
Kommunstyrelsen ska en gång om året till kommunfullmäktige redovisa de motioner 
och medborgarförs lag som inte har beretts färdigt inom ett år. Enl igt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska dessa redov isas vid kommunfullmäktiges 
första ordinarie sammanträde varje år. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag samt att lägga informationen ti ll handl ingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 15, 2017 
Förteckning obesvarade motioner 
Förteckning obesvarade medborgarförslag 

Beslut skickas ti Il 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§14 Utbetalning av lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för år 
2017 (2017-KS-25) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att för år 201 7 besluta om utbeta lning av partistöd i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet i korthet 
l enlighet med de av kommunfullmäktige antagna reglerna om lokalt partistöd i 
Staffanstorps kommun § 182, 2014, ska kommunfullmäktige vid dess första ordinarie 
sammanträde varje år fatta bes lut om utbetalning av partistöd till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att för år 2017 besluta om utbetalning av partistöd i 
en lighet med bilaga 1. 

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

Besl utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslu t § 16, 2017 

Beslut skickas till 
Samtliga partier 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1 

Kommunalt partistöd 2017 

Prisbasbeloppet för å r 2017 är 44 800 kronor 

Kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd enligt ko mmunfullmäktiges beslu t § 
182/14. Konto 4531 1111110 

14 784 kronor/parti i grundstöd = totalt 

11 200 kronor/mandat i mandatstöd = totalt 

133 056: -

459 200: -
Summa 

Modera terna - 14 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 156 800: -

Summa 171 584: -

Socialdemokraterna - 11 manda t 

Grundstöd och manda tstöd 

14 784: - + 123 200: -
Summa 137 984: -

Sverigedemokraterna - 5 mandat 

Grundstöd och ma ndatstöd 

14 784: - + 56 000: -

Summa 70 784: -

Miljöpartiet - 3 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 33 600: -
Summa 48 384: -

I Libera lerna - 3 mandat 

592 256: -
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Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 33 600: -

Summa 48 384: -

Centerpartiet - 2 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - +22 400: -

Summa 37 184: -

Kristdemokraterna- 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -

Vänsterpartiet - 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -

SPI Välfärden - 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

§15 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(2016-KS-511) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar dels 
att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande, 

dels föreslå kommunfullmäktige besluta 
att i det mål som avser överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 
2016, § 197, ej sjä lv föra talan i målet. 

Ärendet i korthet 
Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 13 januari 2017, i mål 13758-16, 
13792-16 och 13791-16, begärt Staffanstorps kommuns yttrande över överklagande 
en ligt i ärendet föreliggande aktb ilaga 1. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen dels ska bes luta att 
till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet före liggande yttrande, de ls föreslå 
kommunfullmäktige besluta att i det mål som avser överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016, § 197, ej själv föra talan i målet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att yrka bifall t ill 
öve rklagandet då beredningen av ärendet har varit bristfällig och kan inte anses 
uppfylla beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap §26 och motiver ingen av 
återremisen i ärendet inte beaktats av beredande nämnder och styrelsen vilket innebär 
att kommunens beslut gä llande taxan ska upphävas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyre lsen har 
beslutat i enlighet med ordförandens yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

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

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enlighet med 
ordförandens yrkande. Se voteringslista § 15. 

Ordförandes sign 

cs 
I Justerandes sign 

rfJ 
I Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Jäv 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-02-13 

På grund av jäv delta r inte Torbjörn Lövendahl (S) i handläggningen i detta ärende. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt t il l förmån för eget 
yrkande. Se reservation. 

Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån för Pierre Sjöströms (S) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts bes lut § 17, 201 7 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen 

O rdförandes sign I Ju srera ndes sign 

{S rl1 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §15 

Voteringslista 

Ärende: Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, 2016-KS-511 

Voteringsl ist(or) 

Omröstning yttrande laglighetsprövning 

Ledamot Ja 
Christian Sonesson(M), ordförande X 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande X 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Tina Xhemaj li(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot X 

Magnus Olsson(M), ersättare X 

Werner Unger(S), ersättare 

Toni Nilsson(SD), ersättare X 

Resultat 8 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 



Reservation 
Yttrande i mål om laglighetsprövning 
enligt kommunallagen gällande 
förskoletaxan i Staffanstorps kommun 

Hantering av ärendet 
Inledningsvis kan vi konstatera att vårt yrkande om återremiss med vår motivering att bl.a. 
utreda en ev. höjning av 15 timmar till 25 timmar har fullständigt nonchalerats av den 
moderatledda Alliansen. Förklaringen kan vara att Kommunstyrelsens ordförande hävdade 
att det är majoriteten som bestämmer motiveringen för återremissen. Så är det inte. 

Kommunfullmäktige har inte berett ärendet såsom kommunlagen kräver, nämligen att det 
är en tredjedels majoritet för varje förslag om återremiss inkl. motivering som ska prövas. 
Det innebär att det bara fanns ett förslag om återremiss vid mötet (majoriteten ville 
behandla ärendet). Majoriteten har inte beaktat vår motivering utan kom med en egen (en 
motivering de ej har rätt till att yrka på). Man har således brutit mot kom munallagen. 
Även protokollet är felaktigt. Protokollet ska uppta alla yrkanden som framstä lldes på 
mötet. Vi yrkade på en återremiss bl.a. för att Barn- och utbildningsnämnden skulle titta på 
möjligheten att höja de 15 timmarna till 25 timmar. Yrkandet åte rf inns ej i protokollet. Vårt 
yrkande finns på filmupptagningar som togs vid sammanträdet. 

Vi yrkade därför i första hand på att ärendet skull e återremitteras på nytt med 
motive ringen att vi vill kunna erbjuda en ökad omsorgstid från 15 timmar till 25 timmar 
inom ramen för bes lutet. Vi föreslog helt enkelt en återremiss av ärendet så att vi fö ljer 
kommunallagens krav på återremiss inkl. motivering. 

I det här läget kan Kommunfullmäktige strunta i vårt förnyade yrkande om återremiss och 
återigen nonchalera oppositionens rätt till en beredning av vårt yrkande. Vi konstaterar 
så ledes att Kommunfullmäktige kan komma att fatta ett beslut som inte ti ll kommit i laga 
ordning. 

Rent principiellt är vi emot en höjning av deltidstaxan till heltidstaxa. Detta hade vi kunna 
fortsätta yrka. Men då uppnår vi bara att vi blir nedröstade i kommunfullmäktige. Och då 
får föräldrarna betala heltid för en deltidsomsorg på 15 timmar. 

Vi socia ldemokrater utgår främst från Barnens perspektiv. Vi upplever inte att alla 
partierna i kommunfullmäktige utgår från barnets perspektiv utan utgår bara ifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. 

Vi menar att alla barn ska ha ti llgång ti ll bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som 
ger lärande, lek och trygghet. Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. 
Avgiften i förskolan är dock en tung börda för de familjer som lever under knappa 
ekonomiska förhå llanden i dag. För våra barns sku ll är det viktigt att det ekonomiska 
hindret till lek, utveck ling och lärande tas bort. Den föreslagna taxeföränd ringen kan 
innebära en höjning av årskostnaden för barn 1 på 5 256 kr per år, för barn 2 på 3 504 kr 
per år och för barn 3 på 1 752 kr per år. En bedömning av de föreslagn a taxornas 
påverkan på fam iljernas ekonomier kan inte göras generellt utan ger effekter som är unika 
i respektive familj. Dock kan jag konstatera att effekte rna av den höjda taxan för dessa 



familjer överstiger vida den skattehöjning vi föreslog för drygt e n månad sedan. Det man 
förlorar på gungorna får man ta ige n på karusellerna! 
Alla barn måste ges samma chanser i framtiden, och genom förs ko lan ges de den bästa 
starten. Förskolan är en naturlig del av alla barns skolgång. Med vä lutbildad personal ger 
vi alla barn möjlighet att förverkliga sina drömmar i framtiden. Förskolan är också en plats 
där barn från olika miljöer möts. Detta motverkar utanförskap och segregation. 

Vi yrkade därför på bifall till förslaget till höjning av taxan under förutsättn ing att rätten till 
omsorgstid 15 timmar höjs till 25 timmar. Det är rimligt att de som får betala fö r heltid 
också får lov att ta de l av den pedagogiska verksamheten i större utsträckning. 

Vårt yrkande borde gillas av majoriteten då de skriver följande i programförklaringen: 
Vid översynen av taxorna, vilken ska ske skyndsamt, ska särskild tonvi kt läggas vid 
utökandet av antal timmar för barn med arbetslösa e ller föräldralediga. Liberalerna 
motionerade 2010 om utökning av tid på förskolan för barn till arbetslösa och 
föräldralediga, dvs de som idag har rätt till 15 timmar. 

Vi stödde också deras motion 2011. 
I reservationen som Birgitta Bergman författade skrev hon följande: 

Folkpartiet liberalernas skriftliga reservation till ärende 11 BUN 2011 -11-14 

"Folkpartiet 
Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Vår 
uppfattning är att den Moderatledda ledningen inte på något sett lever upp till 
barnperspektivet. Att barn till 
arbetslösa skall "straffas" för sina föräldrars arbetslöshet är för oss helt 
främmande." 

Vi delade redan då Folkpartiets Liberalernas uppfattning 

Ännu tydligare är Gisela Nilsson (L) som 2014-05-05 skriver en ny reservation 

Ärende 6, enhetlig taxa inom barnomsorgen, BUN 2014-05-05 

Folkpartiet Liberalerna i Staffanstorps kommun anser att alla barn bör ges tillträde 
till den pedagogiska verksamheten hela veckan genom att ge samtliga rätt till minst 
25 timmars barnomsorg, vilket vi motionerade om 2010. En stor andel av de som 
idag har sina barn på halvtidstaxa har inte rätt till mer än 15 timmars omsorg. Vi 
anser att barnen ska ha rätt att ta del av den pedagogiska verksamheten motsvarande 
25 timmar/vecka innan vi ställer oss bakom ett beslut att skapa en enhetlig taxa. 

Av denna anledning reserverar vi oss mot beslutet att till kommunfullmäktige ingå 
med förslag om införande av en enhetlig taxa inom barnomsorgen. 

För Folkpartiet Liberalerna 

/ ~ · 

-Gisela Nilsson 

cS 10 Sida 2 (3) 
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Klo kt resone rat av Gisela Nilsson (Libera le rna) me n sedan und ra r vi, varför fullfö lje r inte 
Libe ra le rna yrkandet i ä rendet som vi ha r på vårt bo rd idag. Det står i Alliansens 
prog ramfö rklaring och Libe ra le rna har drivit fråga n! 

Vi ko nstat e rar att Libe ra le rna svike r hä r sin po lit ik, s ina vä ljare. 

De röstar emot s ina egna mot ione r och vä ljer att st ödja Alliansens fö rslag ut an att höja 
rätte n till pedagogisk verksamhe t från 15 t immar till 25 timmar. De had e möjlighet att 
rösta i e nlighe t med d e ras egen motio n men avst o d . Ett svek mot barnen, ett svek mot 
a rbet slösa fö rä ldra r, ett svek mot fö rä ldra lediga förä ldrar, ett svek mot fam iljer med låga 
inko mster. 

De had e möjlig het att röst a på vårt fö rs lag inne bärande att taxan höjs till en enhetl ig t axa 
samtidig t som barn en e rbjuds rätte n att ta d e l av den pedagogiska verksam het en 
mot sva rande 25 timmar i veckan. 

Med ova nst ående som bakg rund reserverade vi oss mot beslutet att föreslå 
Ko mmunfull mäktige att besluta o m e n enhetlig taxa ino m barnomsorge n i St affanstorps 
ko mmun. 

Vi reserverar oss med hänvisning till ovanstående då vi yrkade bifall till 
överklagandet då beredningen av ärendet har både varit bristfällig och 
kan absolut inte anses uppfylla beredningstvånget enligt 
kommunallagen 5 kap §26. 

Motiveringen av återremisen i ärendet har inte beaktats av den 
beredande nämnden och styrelsen vilket innebär att kommunens 
beslut gällande taxan ska upphävas. 

Staffanstorp den 13 februari 2017 

För Socialdemokraterna 

Sida 3 (3) 
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Samma nträdesprotokol I 2017-02-13 

§16 Förslag till antagande av Strukturplan för Malmölundregionen -
gemensam målbild 2035 (2016-KS-322) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Strukturplan för MalmöLundregionen. 

Ärendet i korthet 
Under sommaren 2016 var strukturplan för MalmöLundregionen på remiss i 
kommunerna och under hösten har den bearbetats utifrån de synpunkter som kom in. 
Vid styrelsemöte i MalmöLundregionen den 13 december togs beslut om några 
revideringar följt av att MalmöLundregionens styrelsen stä llde sig bakom 
strukturplanen och beslutade om att sända den till MalmöLundregionens kommuner 
för antagande i respektive kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sj öström (S), 
att kommunstyrelsen ska bes luta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
Strukturplan för MalmöLundregionen. 

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 § 18, 2017 
Strukturplan 
Mail 

Beslut skickas till 
MalmöLundregionen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande u ((;/ 
Page 38 of 58 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-13 

§17 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV område 
C (2016-KS-131) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Svensk Husproduktion 
Mark AB, omfattande del av Stanstorp 5:1, område C. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåte lse av del av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resu ltera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder för seniorer. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna utarbeta t förs lag till markanvisningsavtal med Svensk Husprodu ktion Mark 
AB, omfattande del av Stanstorp 5:1, område C. 

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

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 23, 2017 
Markanvisningsavtal 161215 expl sign 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsavdelningen 

Ordfö randes sign 

C5 
I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§18 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV område 
D 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavta l med Stanstorp Projek t AB, 
omfattande del av Stanstorp 5:1, område D. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåte lse av del av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resulter i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av radhus. (DNR 2016-KS-131 ) 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsen ska bes luta att godkänna utarbetat förslag till 
ma rkanvisningsavtal med Stanstorp Projekt AB, omfattande del av Stanstorp 5:1, 
område D. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 24, 201 7 
Markanvisningsavtal Maria 16121 6 expl sign 

Ordförandes sign I justerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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§19 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhemt IV 
område M 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förs lag till markanvisningsavtal med Darlin Fastigheter i 
Malmö AB, omfattande del av Stanstorp 5:1, område M. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter unde r den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköver låtel se av del av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av radhus och flerbostadshus. (DNR 2016-KS-131) 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat förs lag till 
markanvisningsavtal med Darlin Fastigheter i Malmö AB, omfattande de l av Stanstorp 
5:1, område M. 

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

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 25, 2017 
Markanvisningsavtal Darlin 161122 exp sign 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Urdragsbesryrkande 
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§20 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavta l med Bovieran AB, omfattande 
del av Stanstorp 5:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gä ller samt bestämmelser om framtida marköverlåtelse av del av 
projektet Vikhem [V. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverl åte lseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder för seniorer. (DNR 2016-KS-131) 

Yrkanden 
Ordföranden Christ ian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat förslag ti ll 
markanvisningsavtal med Bovieran AB, omfattande del av Stanstorp 5:1. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 26, 2017 
Markanvisningsavtal Bovieran 161111 expl sign 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbestyrkande 
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§21 Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV med 
Hemsö Äldreboende KB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna utarbetat förs lag till marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten 
Stanstorp 5:1 med Skålguldet 355 KB under namnändring till Hemsö Äldreboende KB. 

Ärendet i korthet 
Marköverl åtelseavtalet reglerar vi llkor och förutsättningar för markförvärv och 
exploatering av del av fastigheten Stanstorp 5: 1, vil ken infår i utbyggnadsetappen 
Vikhem IV. (DNR 2016-KS-131) 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) , 
att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbetat förslag till 
marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Stanstorp 5:1 med Skålguldet 355 KB 
under namnändring till Hemsö Äldreboende KB. 

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

Besl utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 27, 201 7 
Marköverlåtelseavtal Hemsö 170118 expl sign 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§22 Inrättande av styrgrupp för trygghetsfrågor (2017-KS-66) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att inrätta en styrgrupp fö r trygghetsfrågor med uppdrag i enlighet med bilaga 1 samt, 
att styrgruppens minnesanteckningar från dess sammanträden ska tillställas 
kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser inrättande av styrgrupp för trygghetsfrågor. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att inrätta 
en styrgrupp för trygghetsfrågor med uppdrag i enlighet med bilaga 1 samt att 
styrgruppens minnesanteckningar från dess sammanträden ska tillställas 
kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-02-07 

Ordförandes sign I J usrerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§23 Tecknande av hyresavtal med Staffanstorps Bouleklubb (2017-

KS-67) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna hyreskontrakt med Äppelgårdens bouleklubb. 

Ärendet i korthet 
I samband med exploatering av Sockerstan finns behov av a tt fl ytta verksamheter inom 
området. I en större lokal i norra delen bedrivs sedan många år bouleverksamhet av 
föreningen "Lillens vänner" . Vid dialog med klubben framkommer en önskan att 
gemensamt med Staffanstorps Bouleklubb samla all bouleverksamhet i Staffanstorp på 
en plats. Vid inventering av lämpliga lokaler har identifierats Äppelgårdens 
ekonomibyggnader vilka, efter ombyggnad, kan inrymma båda föreningarnas 
verksamheter. En yttre boulebana kommer också att anläggas. Fastigheten ägs av 
Kommunfastigheter AB med ett hyreskontrakt till Staffanstorps Kommun. Nu 
föreliggande hyreskontrakt blir därmed en vida reförhyrning till fö ren ingarna . 
Äppelgårdens Bouleklubb kommer att bli den gemensamma " paraplyorganisationen" 
för de båda fö reningarna. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M ) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna hyreskontrakt med Äppelgårdens bouleklubb. 

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

Beslutsunderlag 
Tj änsteskrivelse 20 17-02-07 
Hyreskontrakt Äppelgården ekonomibyggnader 
Boulebana 20170207 

Ordförandes sign I j usterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§24 Svar på motion från Richard Olsson (SD) m.fl. angående 
ensamkommande barn (2016-KS-217) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskri velse, 
daterad 2017-01 -17, anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående mottagning av 
ensamkommande barn. Motionären yrkar att Staffanstorps kommun ska ta emot lika 
många ensamkommande flickor som ensamkommande pojkar. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, § 79 att överlämna motionen t ill 
kommunstyrelsen för beredning varefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
remitterade motionen till kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 201 7-01-17 yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson (L), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med 
hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
01-1 7, anse motionen besvarad. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Toni Ni lsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunful lmäktige 
besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyre lsen har 
beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) m.fl.yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande utgör huvudfö rslag. 

Ordföranden ställer därefter Toni Ni lssons (SO) yrkande mot Pierre Sjöströms (S) m.fl. 
yrkande enligt ovan för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att 

Ordförandes sign / justerandes sign / Utdragsbestyrka nde 
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kommunstyrelsen har beslutat att Pierre Sjöströms (S) m.A. yrkande utgör motförs lag 
till huvudförslaget. 

Ko mmunstyrelsen godkänner därefter följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande till röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och5 nej-röster beslutat i enl ighet med Nino 
Vidovics (M) m.fl. yrkande. Kommunstyrelsen har således bes lutat att föres lå 
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det som redovisats i 
komm undi rektörens tj änsteskrivelse, daterad 2017-01-17, anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig skriftl igt ti ll förmån fö r eget 
yrkande. 
Ledamoten fö r Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån fö r eget yrkande. 

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 28, 201 7 
Motion 
Tjänsteskrivelse 201 7-01 -17 

Ord fö randes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Voteringslista: §24 

Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från Richard Olsson (SD) m.fl. angående ensamkommande barn, 2016-KS-
217 

Voteringslist( or) 

Omröstning motion ensamkommande 

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 

Tina Xhemajli(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn M agnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson((), ledamot X 

Magnus Olsson(M), ersättare X 

Toni Nilsson(SD), ersättare X 

Resultat 8 5 0 

RlayJe4BClff o a 



Reservation 
Motion angående könsfördelning 
ensamkommande barn 

Vi reserverade oss mot beslutet att anse motionen besvarad då vi yrkade avslag på 
motionen. 

I den bästa världen finns inga konflikter, inga krig och inga flyktinga r som flyr sina 
resp.länder. Ett önskescenario, om än något utopiskt! Likaså är det ett lagom antal, 
med rätt utbildning, i rätt å lder och rätt kön som flyr sina lände r. Återigen ett 
önskescenario, även det lika utopiskt. 

Alliansens partier har träffat en överenskommelse med Regeringen som inne bär att 
vi ska ta emot flyktingar i våra kommuner. Staffanstorps kommun är den 
kommunen som hittills har ta git emot minst antal nyanlända. Nu vill man dessutom 
ställa nya krav för att ta emot sin kvot. Vi anser att det inte är rimligt att begära en 
könsförde lning när andelen ensamkommande flickor för hela landet ä r 8% 2015 
och 19 % 2016. Kravet innebär också att andra kommuner t vingades d å att ta fle r 
pojkar. 

Skulle samtliga Sveriges kommuner fatta samma beslut skulle e nbart 16 % (2015) 
och 38% (2016) kunna placeras i våra kommune r d å övriga 84% (2015) resp 62% 
(2016) inte har "rätt kön". Hur gör ni med dessa 84% resp 62%? Hur ser er lösning 
ut? 

Vi menar att kravet på en ev. könsfördelning är e n fråga som måste hanteras på 
natione ll nivå bl.a. i samband med avta l om kvotflyktingar där krav på ex könet kan 
ställas. 

Bernd Paruse l, expert på migrationsve rke t påminner om att siffrorna under en 
flyktingsitu ation, oftast juste ras med tide n: 

" - Ma n kan i sammanhanget konstatera, att d et är fl e r kvinnor än män, som beviljas 
uppehå llstillstånd som nära anhöriga i Sverige. Familjeåterföreningen fungerar 
a lltså i praktiken, vad gäller könsfördelningen, som ett slags motvikt till 
asylinva ndringe n där männe n överväger." 

Staffanstorp den 13 februari 2017 

För Socialdemokraterna 

I!::/! 
cS 

Sida 1 (1) 



Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-02-13 

§25 Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat 
kött i Staffanstorps Kostpolicy (2015-KS-554) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att med det i ärendet redovisade anse återremissen besvarad, samt att därmed bi fa lla 
motionen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har den 25 apr il § 63, 2016 beslutat att med hänvisning till 
minoritetsregel enligt 5 kap 36 § i kommunallagen åte rremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet ska ll pröva om ett stäl lningstagande 
mot ritualslaktat kött behövs i dels den kostpolicy för Staffanstorp som är under 
utarbetande med beaktande av såväl Skolinspektionens uttalande, EU-lagstiftning, 
Sveriges lagstiftning inom djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstlagens etiska råd i frågan om ritualslaktat 
kött och dels i beredningen av svaret på motionens andra att-sats. Kostrådet är instiftat 
av kommunstyrelsen och lämnar som sådant beredande underlag till kommunstyrelsens 
beslut. Kommunfullmäktige kan därför inte via återremiss ell er på annat sätt lämna 
uppdrag till kostrådet och ej heller besluta att kommunstyrelsen så ska göra . 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att med det i ärendet redovi sade anse åte rremissen 
besvarad, samt att därmed bifalla motionen. 

Pierre Sjöström får antecknat följande till protokollet: "Kommunfullmäktige beslöt att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet ska pröva om 
ett ställningsstagande mot ritualslaktat kött behövs i dels den kostpolicy för 
Staffanstorp som är under utarbetande med beaktande av såväl skolinspektionens 
uttalande, EU-lagstiftning, Sveriges lagstiftning inom djurskydd och upphandl ing, 
grundlagens religionsfrihet samt socialtjänstlagen och inte minst socialt jänstl agens 
etiska råd i frågan om ritua lslaktat kött och dels i beredningen av svaret på motionens 
andra att-sats" . 

Pierre Sjöström (S) yrkar med hänvisning till anteckningen ovan att kommunstyrelsen 
ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då Kostpolicyn som 
utarbetats i en parlementarisk sammansatt grupp saknar skrivningar i enlighet med 
motionen. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

c-t 1l 
I Urdragsbesryrkande 
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Samma nträdesprotokoll 2017-02-13 

David Wittlock (MP) yrkar bifall till Pierre Sjöströms (S) yrkande enl igt ovan. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö lj ande omröstn ingsproposition. 
Den som bi fa ller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bi fa ller Pierre Sjöstörms (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enl ighet med 
ordförandens yrkande. Se voterings lista § 25. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande. Se skriftlig reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 138, 2016 
Kommunstyrelsens beslut § 62, 201 6 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 53, 2016 

Beslut skickas till 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §25 

Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat kött i Staffanstorps 
Kostpolicy, 2015-KS-554 

Voteringslist(or) 

Omröstning motion ritualslakt 

Ledamot Ja Nej 

Christian Sonesson(M), ordförande X 

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

Nina Vidovic(M), vice ordförande X 

Lai la Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Tina Xhemajl i(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson((), ledamot X 

Magnus Olsson(M), ersättare X 

Toni Nilsson(SD), ersättare X 

Resultat 8 5 

fllagJe 512 aff"6 8 

Avstår 

0 



Reservation - Ritualslaktat kött i 
Staffanstorps kostpolicy 

Socialdemokraterna re serverar sig till förmån för vårt eget yrkande 
nämligen avslag p å motionen. 

Kostråde t har prövat om ett stä llningstagande mot ritualsl aktat kött behövs i d e ls 
d e n kostpolicy för Staffanstorp som ä r unde r utarbetande med beaktande av såväl 
Skolinspektionens uttalande, EU-lagstiftning, Sve riges lagstiftning inom djurskydd 
och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt socialtjänstlagen och inte minst 
socialtjänstlagens etiska råd i frågan om ritualslaktat kött och dels i be redn ingen av 
svaret på motione ns andra att-sats. 

Vi konstaterar att kostrådet i sitt förslag till kostpolicy skriver följande: 

För barne n och ungdomar så tillhandahålls specialkost av medicinska skäl och då 
erfordras läkarintyg. Vid avvikelser, såsom till exempel etiska eller re ligiösa skäl, 
sker samråd mellan e lev, skolsköterska, BVC, vårdnadshavare och kostchef . 

Vid specia lkost av medicinska skäl används det kommungemensamma kost intyget. 
Vid vissa specialkoster kan e n näringsmässigt fullvä rdig måltid vara svår att uppnå. 

Dia log me lla n berörda är här viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga 
måltider äve n uta nför ve rksa mhete n. 

Vid specialkost inne hållande animaliska livsmede l me d till agn ings- och/e ller 
slaktmetoder som kommune n ej kan tillha ndhålla e rbjuds d en vegetariska måltiden . 

Texte n inne hå lle r inte ett tota lförbud mot ritua lsla ktat kött utan det kan ske 
avvikelse r. Den följande t exte n t a r snarare sikte på om kommunen kan 
tillhandahå ll a e ll e r inte mht slaktmetoden. Möjlighet att tillhandahålla ritua lslaktat 
kött torde finnas i vårt land (ritualslaktat e nligt svenska reg ler). 

När d et gäller våra äldre föreslår kostråd et att hänsyn ska i görligaste mån tas 
till kulturella , re ligiösa och etiska önskemål. Här finns överhuvudtaget inte några 
begränsningar a lls . Motionens att-satse r yrkar på att ett t ota lförbud mot 
ritua lslaktat kött införs i vår kommun och att d etta skrivs in i kostpo licyn. Något 
totalförbud införs inte i vare sig kostpo licyn e lle r i vår kommun d ärme d anser vi att 
motione n är avslagen. 

Vi a nför också följande: 

Skolinspektionen slår fast att ritua lslaktat kött inte strider mot lagens krav p å att 
sko lmåltide n ska vara icke-konfessionell. Staffanstorps kommuns hå ller nu p å att 
göra e n egen tolkning. Ritualslaktat kött smittar inte. Det ä r inte så att man blir 
muslim o m ma n ät e r Hala ls laktat kött . Ma n blir inte he lle r Jude om man äter 
Koschersla ktat kött . 



er 

I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra ritualslakt utan 
föregående bedövning . Även inom EU är grundregeln att bedövning ska ske före 
slakt. I den EU-gemensamma lagstiftningen ges dock möjlighet till undantag för 
viss slakt som kan ske utan bedövning på grund av religiösa skäl. Enskilda länder 
(däribland Sverige) kan dock besluta om striktare regler än EU-gemensamma 
lagstiftningen. Det har Sverige gjort men även Tyskland och Irland där skiljer sig 
inte ritualslaktat kött från normal slaktat kött i dessa länder när det gäller 
slaktmetod. Dessa länder följer sedvanliga slaktmetoder med bl.a. bedövningen av 
djuret. Även vi anser att djuren ska vara bedövade vid slakten och det hade därför 
varit naturligt att bara bedövade djur vid slakten ska efterfrågas i vår kommun. 
Men se där det får man inte ställa. 

Även inom offentlig upphandling har vi en gemensam lagstiftning på EU-nivå. Den 
innebär att det inte är tillåtet att hänvisa till sådana nationella bestämmelser om 
upphandling som är oförenliga med EU-lagstiftningen. Det går däremot att ställa 
specifika djurskyddskrav. Det är därför en utmaning för kostgruppen att komma 
fram till riktlinjer som både följer EU-lagar, nationella lagar. 

När det gäller våra äldre har vi även religionsfrihet att ta hänsyn till. Vi måste 
värnar religionsfriheten som inskriven i våra grundlagar. I 2 kap. 1 §, pkt 6 
regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna garanterad 
religionsfrihet, dvs. frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

Om valet av mat kan anses som en del i religionsutövningen, är kommunen skyldig 
att också väga in den grundlagsskyddade rätten i sin bedömning vid utformningen 
av biståndet. Och biståndet kan exempelvis vara att den enskilde får hjälp att 
handla mat eller en plats på ett särskilt boende där kosten ingår. 

Socialstyrelsens etik råd har kommit fram till följande: Socialtjänsten d.v.s. 
Staffanstorps kommun måste ta reda på om detta med att äta ritualslaktat kött är 
en viktig del i kvinnans eller mannens religionsutövning. Är det så måste 
myndigheten ta hänsyn till det enligt regeringsformen . 

En myndighet kan inte ställa upp tillämpningsföreskrifter för sin personal eller 
verksamhet som gör att man kommer i konflikt med regeln om religionsutövning. 

Socialtjänsten ska vara till hjälp för den enskilde att utforma sitt eget liv och i det 
egna livet ingår en möjlighet till religionsutövning. 

Sammanfattningsvis är det anmärkningsvärt att Alliansen + SD väljer att bifalla 
motionen då svaret är allt annat än positivt. Det är att-satserna i motionen som ska 
behandlas och inget annat. Möjligtvis skulle svaret kunna vara att motionen ska 
anses besvarad men absolut inte bifallen. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-02-13 

~t~ 
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§26 Redovisning av delegationsbeslut (2017-KS-31) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet i korthet 
Ordförandens delegationsbes lut: 

2017-02-13 

a) Delegationsbeslut enligt punkt 1.2 i delegationsordningen gä llande fu llmakt att 
företräda Staffanstorps kommun vid Sysav:s ägarsamråd 2016-12-1 9. Dnr 20 16-KS-
675 
b) Delegationsbeslut enligt punkt 1.5 i delega tionsordningen gällande 
rättegångsfullm akt i ärende angående ändring av a rrendevillkor, jordbruksarrende. Dnr 
2014-KS-168 

Kom munjuristens delega tionsbesl ut: 
a) Delegationsbes lut enligt punkt 3.2 i delegationsordningen om ti ll stånd för 
anordnande av lotteri, Staffanstorps GIF. Dnr 201 6-KS-635 
b) Delegationsbeslut enligt punkt 3.2 i delegationsordn ingen gällande ändring av beslut 
om registrering fö r lotteri verksamhet, PRO Staffanstorp. Dnr 2015-KS-81 
c) Delegationsbeslut enligt punkt 3.2 i delegationsordningen om till stånd fö r 
anordnande av lotteri, Staffansto rps Hembygdsförening. Dnr 2017-KS-40 
d ) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen i Uppsala län gällande Derry Philips ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 2017-KS-6 
e) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delega tionsordningen avseende yttrande t il l 
Länsstyrelsen i Norrbottens län gä llande DRiley AB:s ansökan om till stånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 6-KS-659 
f) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande t il l 
Länsstyrelsen i Uppsala län gällande AMKVO AB:s ansökan om tillstånd t ill 
kameraövervakning. Dnr 201 6-KS-643 
g) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen i Uppsala län gällande GrimmDrone AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 2016-KS-641 
h) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande til l 
Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Södra Skogsägarna ekonom isk fö renings 
ansökan om tillstånd till kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-27 
i) Delegationsbeslut enligt punkt 4 .1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen i Stockholms län gällande Po lismyndighetens ansökan om till stånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-20 

O rd föra ndes sign I Jusrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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j) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordninge n avseende yttrande til l 
Länsstyrelsen i Uppsala län gällande Positionsbolaget AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 6-KS-647 
k) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande til l 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län gällande Svenska 360 Visninga r KB:s ansökan om 
tillstånd till kameraövervakning. Dnr 20 17-KS-28 
1) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen i Uppsala län gä llande FastOut AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-32 
m) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande t ill 
Länsstyre lsen i Stockholms län gä ll ande Sweco Civi l AB:s ansökan till stånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-45 

Räddningschefens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbes lut enligt punkt 7.1 2 i delegationsordningen gällande tillståndsbevis 
fö r hantering av brandfarlig vara under begränsad tid. Dnr 2016-KS-667 
b) Delegationsbeslut enligt punkt 7. 12 i delega tionsordningen gällande tillståndsbevis 
för hantering av brandfa rlig va ra under begränsad tid. Dnr 2016-KS-667 
c) Delegationsbeslut enligt punkt 7.12 i delega tionsordningen gä ll ande tillståndsbevis 
för förvärv och förva ring av explosiva varor samt handel med explosiva varor. Dnr 
20 16-KS-667 

Ekonomichefens delegationsbeslut: 
a) Delegationsbes lut enligt punkt 2.5 i delegationsordninge n att inom ramen fö r 
kommunkoncernens checkkredit omdisponera 3 mnkr mel lan underkonton. Dnr 2016-
KS-16 
b) Delegationsbeslut enligt punkt 2.4 i delegationsordningen gällande verkställd 
upplåning om 50 mnkr hos Kommuninvest. Dnr 2017-KS-34 
c) Delegationsbeslut enligt punkt 2.3 i delegationsordningen gällande verkstä lld 
omsättning om 16 mnkr på villkor enligt offert från Kommuninvest. Dnr 2017-KS-34 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-13 

Beslut skickas ti Il 
Ka nsli 

Ordfö randes sign / Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 

Page 56 of 58 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

§27 Redovisning av meddelanden (2017-KS-30) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-02-13 

a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne, miljöprövningsdelegationen, gä llande fastställande 
av villkor 6 i tillstånd enligt miljöbalken för Hans Andersson Plastics AB, fastigheten 
Borggård 1 :392 i Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-109 
b) Protokoll från styrelsemöte 2016-11-17 för Staffanstorpshus AB. 
c) Protokoll från styrelsemöte 2016-11-17 för Staffanstorps Centrum AB. 
d) Beslut från Näringsdepartementet gä llande överklaganden av Trafikverkets beslut 
om fastställelse av järnvägsplan för Södra Stambanan, delen Flackarp- Arlöv, fyra spår, 
ombyggnad av allmänna vägar, samt indragning av överbli ven vägmark, Staffanstorps, 
Burlövs och Lomma kommuner. Dnr 2014-KS-205 
e) Beslut från Näringsdepartementet om avskrivning av ärende gä llande överk lagande 
av Trafikverkets beslut om faststä ll else av arbetsplan för väg 798, delen Esarp-Genarp, 
i Lunds och Staffanstorps kommuner, Skåne län. 
f) Undertecknat köpekontrakt för del av fast igheten Staffanstorps Stanstorp 5:1 med 
JW Mark och Hus AB. Dnr 2014-KS-290 g) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om 
avgränsande arkeo logisk förundersökn ing inför nybyggnation inom fastigheten Lilla 
Bjä llerup 10:3, forn lämning Bjällerup 5:1, Staffanstorps kommun, Skåne län. 
h) Beslut från Länsstyrel sen Skåne om tillstånd till ingrepp i fo rnlämning inom 
fastigheten Kyrkheddinge S:4 m fl, forn lämning Kyrkheddinge 4:1 m fl , Staffanstorps 
kommun, Skåne län. 
i) Bes lut från Länsstyrelsen Skåne om avgränsande arkeologisk förundersökning inför 
nybyggnation inom fast igheterna Önsvala 1:1 7 och 1:18, fornlämning Nevishög 8:1, 
Sta ffanstorps kommun, Skåne län. 
j) Protokoll fört vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s extra bolagsstämma den 
15 november 2016. Dnr 2016-KS-509 k) Meddelande från Länsstyrelsen Skåne 
gällande anmälan enligt lag och förordning om åtgärder för att fö rebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalirolyckor, OLA Agro Sverige AB. 
I) Beslut från Länsstyrel sen Skåne om till stånd till ingrepp i forn lämning nr 27 i 
Uppåkra socken med villkor om arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning inom del av fastigheten Lilla Uppåkra 12:19, Staffanstorps 
kommun, Skåne län. 
m) VD-rapport Staffanstorps Centrum för perioden januari - november 2016. 
n) Dom från Kammarrätten i Göteborg gällande laglighetsprövning, mål nr 6028-15. 
Dnr 201 5-KS-24. Dnr 2015-KS-68 

Ord förandes sign I J usterandes sign I Utdragsbesryrkande 
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o) Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41 , 201 6 gällande internbudget 2017 samt 
internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden, inklusive budget 201 7 och 
internkontrollplan 201 7. 
p) Barn- och utbildningsnämndens beslut § 108, 201 6 gällande inte rn kontrollplan 
201 7, inklusive internkontrollplan 201 7. 
q ) Barn- och utbildningsnämndens beslut § 129, 201 6 gäll ande Budget 2017, inklusive 
budget 201 7 och resultatenheter 201 7. 
r) Socialnämndens beslut § 11 7, 2016 gällande budget 201 7, inklusive budget 201 7. 
s) Socialnämndens beslut § 118, 201 6 gä llande internkontrollplan 2017, inklus ive 
internkontroll plan. 
t) Undertecknat köpekontrakt för del av fastigheten Staffanstorp Brågarp 6: 1 med 
Hass landa Industriby i Lund AB. Dnr 2017-KS-55 
u) Bes lut från Länsstyrelsen i Stockholms län gä llande tillstånd ti ll kameraövervakning, 
Riksbyggen EK Förening. Dnr 201 6-KS-638 
v) Ordförandens skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne län gällande överklagad deta ljplan i 
Hjärup. Dnr 2016-KS-115 
w) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om till stånd till ingrepp i fo rnlämning RAÄ 
Flacka rp 30:1 med villkor om arkeologisk undersökning i form av en 
schaktningsövervakning för reparationsarbete av dräneringsledning, Flackarp socken, 
Staffanstorps kommun, Skåne län. 
x) Protokoll fö rt vid Sydva tten AB:s extra bolagsstämma 201 6-11-02. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-13 
Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-13 

Beslut skickas till 
Kansli 

Ord förandes sign 
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