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Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä llande socialt 
bokslut 
Remittering av motion från Carina Dilton (S) om hundrastkärl i Hjärups 
park 
Remittering av motion från Jonas Andersson (SO) om att utreda hur 
kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av 
smittsam sjukdom ser ut 
Remittering av motion från Werner Unger (S) om badavgifter för 
pensionärer 
Remittering av motion från David Wittlock (MP) om hushållsnära 
sortering av förpackningar 
Remittering av motion från Carina Dilton (S) gä llande belysning vid 
Rådhustorget och vid Baldersskolan i Staffanstorp 
Remittering av motion från David Wittlock (MP) om etiska och 
fossil fria värdepapper 
Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä llande program 
för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utföra re 
Remittering av medborgarförslag om fö rbud mot spridn ing av rötslam 
från avloppsreningsverk 
Remittering av medborgarförslag gällande en plan för hu r förskola, 
skola och omsorg ska växa i enlighet med tillväxtplanen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 
Stalfansto,ps 

kommun 

§1 Information från Analysgruppen om brotts- och 
skadeförebyggande arbete i Staffanstorps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott in formeras om utfört , pågående och planerat arbete 
till förebyggande av såväl kriminalitet som förekomst av olika slags skadehändelser i 
Staffanstorps kommun. 
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§2 Information om uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om uppföljningen av kommunfullmäktiges 
må l. 
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§3 Information gällande löneöversyn 2017 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga infromationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Personalchefen Ann Rosell informera r om löneöversynen 201 7. 
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§4 Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 
Staffanstorps kommun (2016-KS-596) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att budgetprocessen för verksamhetsår 2018 ändras i en lighet med förel iggande 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 början av mars. Av det skälet 
beslutade kommunfullmäktige 2016-03-21, § 7 att göra ett till fäll igt avsteg ifrån 
gä llande budgetprocess för verksamhetsår 2017. 

Enligt av kommunfullmäktige beslutat ekonomistyrdirektiv framgår att 
budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändr ing. 
Staffanstorps kommun har vad som brukar kallas en vårprocess. Det innebär bland 
annat att: 

- kommunstyrelsen senast vid utgången av mars månad lämnar informat ion om 
preliminära kommunbidrag till respekti ve nämnd för nästkommande år, 

- kommunstyrelsen redovisar förs lag till kommunbidrag fö r respektive nämnd senast i 
maj och faststä ller då även datum fö r när nämnderna senast ska lämna sina 
budgetförslag och ev förs lag till ändrade taxor/ avgifter för kommande budgetår till 
kommunstyrelsen. 

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

- nämnderna fattar beslut om internbudget, nämndens ev. egna mål samt förs lag till 
investeringsbudget per projekt i september/ oktober, 
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- kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/ 
november. 

Inför kommande utredning av nuvarande budgetprocess, föreslås kommunfu llmäktige 
besluta om ett tillfälligt avsteg ifrån gällande budgetprocess för verksamhetsår 2018 för 
att möjliggöra ytterligare ett provår. 

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

Beslutsinstans Sammanträden Besluts- och informationsunderlag 

Ksau 2017-09-25 Beslut om budget 2018 och 
flerå rsplan 2019-2020 

Kommunstyrelsen 2017-10-09 
Beslut om budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 

Kommunfullmäktig 
2017-10-30 

Beslut om budget 2018 och 
e flerårsplan 2019-2020 

Okt-Nov 
Beslut om intern- och Nämnder (senast den 7 
investeri ngsbudget nov)2017 

Ksau 2017-11-20 Beslut om budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 

Information om internbudget per 
kommunstyrelsen 2017-12-04 nämnd beslut om 

investeringsbudget per projekt 
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Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att budgetprocessen för 
verksamhetsår 2018 ändras i enlighet med före liggande förslag. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande enligt ovan med tillägget att 
nämndernas preliminära ramar meddelas under våren och att nämnderna ska yttra sig 
över dessa till den 15 september. Därutöver ska investeringsbudgeten per projekt 
beslutas av kommunfullmäktige samt att en budgetberedning ska tillsättas 
bestående kommunstyrelsens arbetsutskott samt en ledamot till från varje parti. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på eget m.fl. yrkande enligt ovan och finne r att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande enl igt 
ovan och finner att arbetsutskottet har beslutat att avslå detta yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-14 

Bes I ut skickas ti Il 
Kommundirektören Ekonomichefen 
Revisionen 
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§5 Förslag att inte återställa negativt balanskravsresultat år 2016 
(2016-KS-629) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till att Staffanstorps kommun kan anses ha tillräckligt stark 
fin ansiell 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 redov isning, regleras under de närmast följande tre åren. Enligt 
kommunallagen kapitel 8, § 5 b får kommunfullmäktige dock besluta, om det fi nns 
synnerliga skäl förenliga med god ekonomisk hushållning, att en reglering av ett 
negativt balanskravsresu ltat inte ska göras eller bara ska göras till viss del. 

Enligt föreliggande utredning kan det konstateras att Staffanstorps kommun har 
ti llräckligt stark finansiell ställning, för att det ska anses finnas tillräckliga skäl att inte 
återställa det negativa balanskravsavstämda resultatet år 2016 prognostiserat till ca 39 
mnkr. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att a rbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrel sen beslu ta föres lå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till 
att Staffanstorps kommun kan anses ha tillräckligt stark finans iell ställning, inte 
återställ a det negati va balanskravsavstämda resultatet år 2016 som prognostiseras till 
ca 39 mnkr. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-05 
Rapport 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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§6 Förslag till ändring av och tillägg till ekonomistyrdirektivet för 
Staffanstorps kommunkoncern (2017-KS-21) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslås kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ändring av och tillägg till ekonomistyrdirektivet fö r Staffanstorps 
kommunkoncern i enlighet med i ärendet före liggande förslag. 

Ärendet i korthet 
Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommunkoncern ses över med något års 
mellanrum. Förslaget till ändringar/ ti ll ägg berör framsidan, sammanfattningen, 
exploateringsdirektivet, internkontrolldirektivet, finansdi rekti vet och di rektivet för 
ekonomisk planering. Vidare föres lås ett nytt direktiv för lokalbeställningar. Förslaget 
till ändringar är markerade i rött i bes) utsunderlaget. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta föres lå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av och tillägg till 
ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommunkoncern i enlighet med i ärendet 
före liggande förs lag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag t ill besl ut och fin ner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-19 
Framsida 
Sammanfattning 
Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning 
Finansdirektiv 
Internkontrolldirektiv 
Lokal beställningsdirektiv 
Exploateringsdirektiv 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
VD Staffanstorps Centrum AB Revisionen 
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§7 Information gällande anmälan om upphandling av banktjänster 
(2016-KS-595) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Enligt policyn för upphandling och inköp beslutad av kommunfullmäktige den 2016-
10-26, § 135 ska samtliga upphandlingar, undantaget direktupphandlingar, anmälas 
till ansvarig nämnd/ styrelse. 

Nuvarande avta l med Sparbanken Skåne gällande koncernkontosystem och andra 
finansiella tjänster upphör den 30 september 2017. Då det beräknade avtalsvärdet 
bedöms överstiga de 28 procent av tröskelvärdet angivet i LOU som utgör gräns för 
direktupphandling, påbörjas upphandling i en lighet med reglerna om öppet förfarande 
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 att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-1 1-09 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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§8 Svar på revisionens granskning av kommunstyrelsens 
i nvesteringspla nering (2016-KS-592) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 
att svar på revisorernas granskning lämnas i en lighet med ekonomichefens 
tjänsteskrivelse 2017-01-16. 

Ärendet i korthet 
Revisionen har genomfört en granskning av kommunstyrelsens investeringsplane ring. 
Efter genomförd revision görs bedömningen att kommunstyrelsens beslutsunderlag och 
rutiner till delar inte är tillräckligt ändamålsenliga. Vidare bedöms att den interna 
kontrollen avseende investeringar i anläggningsti llgångar till delar har br ister. 

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

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att svar på revisorernas granskning lämnas i enlighet med ekonomichefens 
tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att svaret ti ll revisorerna ska kompletteras med följande lydelse: 
"Kommunfullmäktige ska besluta om investeringsbudgeten per projekt.", samt att med 
det ti llägget besvara revisorernas granskning i enlighet med ekonomichefens 
tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-01-16 
Revisionsra pport 
Missiv 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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§9 Svar på revisionens granskning av den interna kontrollen inom 
Staffanstorps Centrum AB (2016-KS-653) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
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 ller att den 
interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. 

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

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta att svar på revisorernas granskning lämnas i en lighet med 
ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-01-16. 

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

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01 -16 
Revisionsrapport 
Missiv 

Beslut skickas till 
Revisionen 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
VD Staffanstorps Centrum AB 
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§10 Förslag till reglemente för Staffanstorps kommunrevision (2016-
KS-601) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att överlämna ärendet ti ll kommunstyrelsen utan eget beslutsförs lag. 

Ärendet i korthet 
De förtroendevalda revisorerna har tagit fram ett förslag till nytt reglemente i dialog 
med fullmäktiges presidium. Detta reglemente fö reslås ersätta det nu gä llande 
reglementet som kommunfullmäktige antog 2000-1.0-23. 
Revisionen har vid sitt sammanträde 20 16-10-20 beslutat att överlämna förslag ti ll 
reglemente t ill kommunfu ll mäktige. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att 
överlämna ärendet t ill kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag. 

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

Beslutsunderlag 
Reglemente 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

C5 tfi\ 
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StaflanslO(ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

§11 Förslag till Blåplan 2015-2020 för Staffanstorps kommun (2016-
KS-371) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att Blåplan för Staffanstorps kommun ska revideras enligt 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 Blåplan 2017-2022 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 vattentillgångarna förva ltas på ett håll bart 
sätt, att miljökvalitetsnormer för vatten uppnås och att vattenrelaterade 
ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer. 

Blåplanen har som övergripande mål: Blåplanen ska fungera som en 
förva ltningsövergripande VA-plan, d vs vara ett planeringsverktyg för dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattenhanteringen i hela kommunen. Blåplanen ska tydligt koppla 
samman de krav som ställ s från vattenförvaltningen på kommunens fysiska planering, 
bl a genom att belysa vilken påverkan, effekter och konsekvenser som mark- och 
vattenanvändningen kan få inom de avrinningsområden som berör Staffanstorps 
kommun. Även vad gäller kommunal mi ljötillsyn eftersträver blåplanen en tyd ligare 
koppling till vattenförvaltningens krav, bl a genom att synliggöra potentiell a 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 va ttenrelaterade skyddsbestämmelser och 
rekreationsintressen som finns inom kommunen. Blå planen ska genom sitt breda 
angreppssätt på blå frågorna fungera som ett fördjupade underlag till kommunens 
kommande översiktsplanearbete 

Blåplanen har va rit på remiss under 2016 varvid tekniska nämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 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 
Blåplan samt att planen har en god kvalitet. 

Ordförandes sign I Ju stera ndes sign 

cs ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffanstorps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att arbetsutskottet ska besluta föres lå kommunsty relsen besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att Blåplan för Staffanstorps kommun ska rev ideras enl igt 
tekn iska nämndens och miljö- och samhäll sbyggnadsnämndens yttranden ti ll att avse 
2017-2022 och därmed ska a lla tidssatta delar flytta s två å r framåt, samt att anta 
Blå plan 2017-2022 för Staffanstorps kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens yttrande över Blåplan 2015-2020 
Tekniska nä mndens beslut § 61, 2016 
Mi ljö- och samhäll sbyggnadsnämndens yttra nde över Blåplan 2015-2020 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds yttrande över Blåplan 2015-2020 
A Inledni ng 2015-06-13 
Del 1 Dricksvatten 2015-06-13 
Del 2 Spill vatten 2015-06-14 
Del 3 Dagvatten 2015-06-13 
Del 4 Vattenråd 2015-06-14 
Del 5 Ha ndlings pla n 2015-06-14 
Del 6 Kartor 2015-06-14 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 
Mi lj ö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 

Ordfö randes sign 

(5 

[ Justerandes sign 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

§12 Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 
2017 (2016-KS-571) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att avstå från att lämna bidrag till Skånes Arkivförbund 201 7. 

Ärendet i korthet 
Skånes Arkivfö rbund har ansökt om bidrag till sin verksamhet under 2017 med 10000 
kronor. Med hänvisning till tidigare överväganden vid ansökningar, vilka samtliga 
avslagits, föreslås att ansökan även detta år lämnas utan bi fa ll. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att avstå 
från att lämna bidrag till Skånes Arkivförbund 201 7. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstate rar att det endast fö religger ett förslag t ill beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Besl utsunderlag 
Ansökan 
Rapport 

Beslut skickas till 
Skånes Arki vförbund 

Ord fö randes sign 

cs 
J Justerandes sign 

~ 
J Utd ragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 
Staffansto,ps 

kommun 

§13 Ansökan om bidrag - Finland 100 år - SFP:s Södra-Sveriges 
distrikt {2016-KS-650) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att avslå ansökan om bidrag till Finland 100 år från SFP:s Södra-Sve riges distri kt. 

Ärendet i korthet 
Sverigefinska pensionärer, södra distrikt, ansöker om ett bidrag för en aktivitet i 
samband med firandet av Finlands 100-åriga självständighet. Staffanstorps kommun 
prioriterar bidrag till sådana aktiviteter som främst riktar sig til l barn eller ha r ett stort 
allmänt intresse. Då ansökan inte bedöms uppfylla någon av dessa kriteri er föres lås att 
den avslås. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S) , att arbetsutskottet ska besluta att avslå ansökan om bidrag till Finland 100 år från 
SFP:s Södra-Sveriges distrikt. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlihget med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01 -18 
Ansökan 

Beslut skickas till 
SFP:s Södra-Sveriges distrikt 

O rd fö randes sign 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staflansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2017-01 -30 

§14 Förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun (2016-KS-531) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dels 
att Kostpolicyn ska kompletteras med en ny punkt under rubriken Måltid inom vård 
och omsorg som ska lyda enligt fö ljande: "Pedagogiska måltider är ett verktyg fö r t ill 
exempel personer med demens." samt att rubriken Styrande lagar och riktlinjer om mat 
och måltider ska kompletteras med "Nationella riktlinjer för vå rd och omsorg vid 
demens". 

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Kostrådet har utarbetat ett förslag till Kostpolicy fö r Staffanstorps kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 201 6-10-03 att remittera policy för till socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Synpunkter har inkommit från båda 
nämnderna och dessa ha r inarbetats i det nu rev iderade förslaget till kostpolicy. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), att 
arbetsutskottet dels ska besluta att Kostpolicyn ska kompletteras med en ny punkt 
under rubriken Måltid inom vård och omsorg som ska lyda enligt följande: 
"Pedagogiska måltider är ett verktyg för till exempel personer med demens." samt att 
rubriken Styrande lagar och riktlinjer om mat och måltider ska kompletteras med 
"Nationella riktlinjer fö r vård och omsorg vid demens", dels besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att anta Kostpolicy fö r 
Staffanstorps kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201.7-01-17 
Kostpolicy Staffanstorp 201 7-01-17 rev efter remiss 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 101, 201 6 
Yttrande 
Socialnämndens beslut § 109, 201 6 
Seniorplattform 2016-2021 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffansto,ps 
kommun 

Sa mmanträdesprotokoll 2017-01-30 

Riktlinjer för kost och nutrition 2015-04-14 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kostrådet 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sta ffansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarfö rslag beredas så 
att beslut kan fattas inom ett år från det att motionen ell er medborgarförs laget väcktes. 
Kommunstyrelsen ska en gång om året till kommunfullmäktige redovisa de motioner 
och medborgarförslag som inte har beretts färdigt inom ett år. En ligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska dessa redovisas vid kommunfu llmäktiges 
första ordinari e sammanträde varje år. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige besluta att godkänna lämnad 
redovisning av obesvarade motioner och medborgarförsl ag samt att lägga 
informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före liger ett fö rslag till beslut och fin ner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-01-19 
Förteckning obesvarade motioner 
Förteckning obesvarade medborgarförslag 

Beslut sk ickas till 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att för å r 201 7 besluta om utbetalning av partistöd i enlighet med bilaga 1. 

Ärendet i korthet 
I enlighet med de av kommunfullmäktige antagna reglerna om lokalt partistöd i 
Staffanstorps kommun § 182, 2014, ska kommunfullmäktige vid dess fö rsta ordina ri e 
sammanträde varje år fatta beslut om utbeta lning av partistöd til l de partier som fi nns 
representerade i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christi an Sonesson (M ) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att fö r år 2017 besluta 
om utbetalning av partistöd i enlighet med bilaga 1. 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-01-19 
Bilaga 1 

Beslut skickas till 
Samtliga partier 

Ordförandes sign J j uscerandes sign 
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J Ucdragsbestyrkande 

Page 25 of 55 



Bilaga 1 

Kommunalt partistöd 2017 

Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor 

Kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd enligt kommunfullmäktiges beslut § 
182/14. Konto 4531 1111110 

14 784 kronor/parti i grundstöd = totalt 

11 200 kronor/mandat i mandatstöd = totalt 

133 056: -

459 200: · 

Summa 

Moderaterna - 14 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 156 800: -

Summa 171 584: · 

Socialdemokraterna - 11 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 123 200: -

Summa 137 984: -

Sverigedemokraterna - 5 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: · + 56 000: · 

Summa 70 784: -

Miljöpartiet - 3 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 33 600: -

Summa 48 384: -

I Liberalerna - 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 manda tstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -
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kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dels föreslå kommunstyrelsen besluta 
att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande, 

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

Ärendet i korthet 
Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 13 januari 2017, i mål 13758-16, 
13792-16 och 1379 1. -16, begärt Staffanstorps kommuns yttrande över överklagande 
enligt i ärendet föreliggande aktbilaga 1. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M ) yrkar att arbetsutskottet dels ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att till Förvaltningsrätten i Malmö avge i ärendet föreliggande yttrande, dels 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att i det 
mål som avser överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 201.6, § 
1. 97, ej själv föra talan i målet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta att yrka bifa ll till överklagandet då beredningen av ärendet ha r varit bristfä ll ig 
och kan inte anses uppfylla beredningstvånget enligt kommunallagen 5 kap §26 och 
motiveringen av återremisen i ärendet inte beaktats av beredande nämnder och 
styrelsen vilket innebär att kommunens beslut gä llande taxan ska upphävas. 

Beslutsgång 
Ordfö randen ställer yrkandena mot va randra och finner att arbetsutskottet har beslutat 
i enlighet med Nino Vidovics(M) yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
Pierre Sjöström (S) reserverar sig skriftligt till förmån fö r eget yrkande. Se reservation. 

Besl utsunderlag 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommuna llagen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen gällande förskoletaxan 

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

Kommunfullmäktige har inte berett ärendet såsom kommunlagen kräve r, 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 vi lle 
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 kommunallagen. 
Även protokollet är felaktigt. Protokollet ska uppta alla yrkanden som framställdes 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 rfinns ej i protokollet. Vårt 
yrkande finns på filmupptag ningar som togs vid sammanträdet. 

Vi yrkade därför i första hand på att ärendet skulle återremitteras på nytt med 
motiveringen att vi vill kunna e rbjuda en ökad omsorgstid från 15 timmar till 25 timmar 
inom ramen för beslutet. Vi föreslog helt enkelt e n åt erre miss av ärendet så att vi följe r 
kommuna llagens 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 konstate ra r 
således att Kommunfullmäktige kan komma att fatta ett beslut som inte t illkommit 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 socialdemokrater utgå r främst från Barnens perspektiv. Vi u pplever inte att a lla 
partie rna i kommunfullmäktige utgå r från barnets perspektiv utan utgå r bara ifrån e tt 
ekonomiskt perspektiv. 

Vi menar att alla barn ska ha tillgång till bra förskolor med en pedagogisk verksamhet som 
ger lärande, lek och trygghet . Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. 
Avgiften i förskolan ä r dock e n tung börda för d e familjer som lever under knappa 
e ko nomiska förhållanden i dag. För våra barns skull är det viktigt a tt det ekonomiska 
hindret till lek, utveckling och lärande t as bort. Den föreslagna taxeförändringen kan 
innebära e n höjning av årskostnaden för barn 1 på 5 256 kr per å r, för barn 2 på 3 504 kr 
per år och för barn 3 på 1 752 kr per år. En bedömning av de föreslagna taxornas 
påverkan på familjernas eko nomie r kan inte göras generellt uta n ger e ffekt e r som är unika 
i respektive familj. Dock kan jag ko nstatera att e ffekterna av den höjda t axa n för dessa 
familjer överstiger vida den skattehöjning vi föreslog för drygt en månad sedan. Det man 
förlora r på gungorna får man t a ig e n på ka ruselle rna! 

c_s 
Sida 1 (3 ) 



Alla barn måste ges samma chanser i framtiden, och genom förskolan ges de den bästa 
starten. Förskolan är en naturlig del av alla barns skolgång. Med välutbildad 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 förutsättning att rätten t ill 
omsorgstid 15 timmar höjs till 25 timmar. Det är rimligt att de som får betala för heltid 
också får lov att ta del 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 tonvikt läggas vid 
utökandet av antal timmar för barn med arbetslösa eller 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 B UN 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 de lade 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 

Sida 2 (3) 



Klokt resonerat av Gisela Nilsson (Liberale rna) men sed an undra r vi, varför fullfölje r inte 
Libe ra le rna yrkande t i ärendet som vi ha r på vårt bo rd idag. Det st år i Al liansens 
programförklaring och Libe ra le rna har drivit fråga n! 

Vi konst at e ra r att Libera le rna svike r hä r sin politik, sina vä ljare. 

De rösta r emot sina egna motio ne r och vä ljer att st ö dja All iansens fö rslag utan att höja 
rätte n till ped agogisk verksamh et från 15 timmar till 25 timmar. De had e möjlig het att 
rösta i e nlighet med d e ras eg en motio n men avst od. Ett svek mot barnen, ett svek mot 
a rbetslösa föräldra r, ett svek mot förä ldra lediga förä ldra r, ett svek mot fam ilje r med låga 
inko mst e r. 

De had e möjlighet att rösta på vårt förslag inne bä rande att taxan höjs till en e nhe tlig taxa 
sa mtidig t som ba rne n e rbjuds rätte n att ta d e l av d en ped agogiska verksamhet en 
mot svarande 25 timmar i veckan. 

Me d ova nst ående som bakgrund rese rverade vi oss mot beslutet att föres lå 
Ko mmunfullmä ktige att besluta o m e n enhetlig t axa ino m barnomsorgen 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 30 januari 2017 

För Socialdemokraterna 



Staifansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdes protokoll 2017-01-30 

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

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 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 ställde sig bakom 
strukturplanen och bes lutade om att sända den till MalmöLundregionens kommuner 
för antagande i respektive kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föres lå 
kommunfullmäktige besluta att anta Strukturplan för MalmöLundregionen. 

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

Bes! utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Strukturplan 
Mail 

Beslut skickas till 
MalmöLundregionen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

('_5 ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffansto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

§19 Yttrande över remissen "Ny näringslivsstrategi för Malmö stad" 
(2016-KS-604) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att avstå från a tt lämna yttrande över Närings li vsstrategi för Malmö stad. 

Ärendet i korthet 
M almö stad har till bla nd andra sama rbetskommunerna i Ma lmölundregionen 
översänt Näringsli vsstrategi för M a lmö stad. Strategin bedöms vä l ta hand om frågor 
kring sama rbete avseende sysse lsättning, a rbetsmarknad, et ab leringar och 
infrastruktur, vil ka kan påverka Staffa nstorps kommun. 

Yrkanden 
Ordfö ra nden Chri sti an Sonesson (M ) yrka r a tt arbetsutskottet ska besluta a tt avstå 
frå n a tt lä mna yttra nde över Näringsli vsstra tegi för M a lmö stad. 

Beslutsgång 
Ord föra nden konstaterar att det endast föreligge r ett fö rslag t ill beslut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsunderlag 
Förslag till ny näringsli vsstra tegi 
Närings li vspolitisk strategi 
Fö ljebrev 

Beslut skickas ti Il 
Malmö stad 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

c::5 ~ 
J Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staflansto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

§20 Yttrande över remissen "Handlingsplan för hållbart 
markbyggande i föränderligt klimat" (2016-KS-625) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att avstå från att lämna yttrande över Handlingsplan för hållbart markbyggande i 
föränderligt klimat . 

Ärendet i korthet 
Statens geotekniska institut har bjudit in Sveriges kommuner till att lämna synpunkter 
på Handlingsplan för hållbart markbyggande i föränderligt klimat. Handlingsplanen 
pekar på vikten av att alla berörda instanser, som kan påverka maranvändningen för 
byggnation, är uppmärksamma på och tar hänsyn till kommande kli matförändringar i 
sitt planeringsarbete. Staffanstorps kommun har i arbetet med "Framtidens kommun" 
och i den "Blåplan" som tagits fram som underlag för revidering av översiktsplanen 
uppmärksammat klimatfrågan. Handlingsplanens intentioner kring samarbete mellan 
myndigheter ger goda förutsättninga r för ett bra fortsatt arbete. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att avstå 
från att lämna yttrande över Handlingsplan fö r hållba rt markbyggande i föränder ligt 
klimat. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och finne r att 
arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Remiss 
Missiv 

Beslut skickas till 
Statens Geologiska Institut 

O rdförandes sign I J usterandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 
Staffansto,ps 

kommun 

§21 Yttrande över remissen "Trafikstrategi för Kävlinge kommun" 
(2016-KS-660) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att avstå från att lämna yttrande över Trafikstrategi för Kävl inge kommun. 

Ärendet i korthet 
Kävlinge kommun har tagit fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk fö r 
kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och infrastrukturfrågor. Den innehåller 
en långsiktig målsättning för 2035 och konkreta målområden, baserat på den kunskap 
som finns om nul äge och aktuella behov. Med tra fikstrategin tas ett samlat grepp för 
att utveckla ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling i helakomm unen. 
Staffanstorps kommun har inbjudits att lämna synpunkter på upprättat förslag till 
Trafikstrategi för Kävlinge kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att avstå 
från att lämna yttrande över Trafikstrategi för Käv linge kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 20 17-01-17 
Remiss Trafikstrategi 

Beslut skickas till 
Kävlinge kommun 

Ordförandes sign 

c3 
I Justerandes sign 

rrJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffanstorps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

§22 Yttrande över remissen "Upphävande av skyddsområde och 
skyddsbestämmelser för Lunds kommuns grundvattentäkt i Källby, 
fastställt av Länsstyrelsen 1975" (2017-KS-14) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att avstå från att lämna yttrande över Upphävande av skyddsområde och 
skyddsbestämmelser för Lunds kommuns grundva ttentäkt i Käll by. 

Ärendet i korthet 
Länsstyrelsen har för yttrande översänt Upphävande av skyddsområde och 
skyddsbestämmelser för Lunds kommuns grundvattentäkt i Käll by, vilka fastställts av 
Länsstyrelsen 1975. Då vattenproduktionen upphört och VASYD har beslutat att 
vattenverket ska avvecklas har dessa inkommit med en ansökan till Länsstyrelsen om 
att upphäva tidigare beslut. Bedömningen är att Staffanstorps kommun inte påverkas 
av upphävandet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att avstå 
från att lämna yttrande över Upphävande av skyddsområde och skyddsbestämmelser 
för Lunds kommuns grundvattentäkt i Källby. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-01-16 
Remiss 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Skåne 

Ordförandes sign 

cs 
I Justerandes sign 

tfo 
j Utdragsbestyrka nde 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffaosto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

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

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Svensk Husproduktion 
Mark AB, omfattande del av Stanstorp 5:1 , område C. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglera r åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköverlåte lse av del av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköver låtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av bostäder fö r seniorer. 

Yrkanden 
Ordfö randen Christian Sonesson (M), yrkar med instämmande av Pierre Sjöström (5) , 
att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat 
förslag till markanvisningsavtal med Svensk Husproduktion Mark AB, omfatta nde del 
av Stanstorp 5:1, område C. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast före ligger ett förslag till bes lut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-01 -12 
Markanvisningsavtal 161215 expl sign 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret Plan- och exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

(3 4J 
J Utdragsbestyrkande 
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StaUansto,ps 
kommun 

Korn munstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

§24 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV område 
D 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Stanstorp Projekt AB, 
om fa ttande del av Stanstorp 5:1 , område D. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglera r åtaganden och skyldigheter under den tid som 
markanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköver låtelse av del av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av radhus. 

Yrkanden 
Ordföra nden Christian Sonesson (M) yrka r att arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna utarbetat fö rslag till markanvisningsavtal med 
Stanstorp Projekt AB, omfattande del av Stanstorp 5:1, område D. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endats fö religger ett fö rslag till beslut och finne r att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 170112 Maria 
Markanvisningsavtal Maria 161216 expl sign 

O rd föra ndes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

§25 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV område 
M 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna utarbetat fö rslag till markanvisningsavtal med Darl in Fastigheter i 
Malmö AB, omfattande del av Stanstorp 5: 1, område M. 

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 IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomföra byggnation av radhus och fl erbostadshus. 

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta att godkänna uta rbetat fö rslag till markanvisningsavtal med 
Darlin Fastigheter i Malmö AB, omfa ttande del av Stanstorp 5:1 , område M. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 201 7-01-12 Darlin 
Markanvisningsavtal Darlin 161122 exp sign 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 
Staffanstorps 

kommun 

§26 Markanvisningsavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag t ill markanvisningsavtal med Bovieran AB, omfattande 
del av Stanstorp 5:1. 

Ärendet i korthet 
Markanvisningsavtalet reglerar åtaganden och skyldigheter under den tid som 
ma rkanvisningen gäller samt bestämmelser om framtida marköver låtelse av del av 
projektet Vikhem IV. Markanvisningsavtalet ska resultera i Marköverlåtelseavtal med 
syfte att genomfö ra byggnation av bostäder för seniorer. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta att 
godkänna utarbetat fö rslag till markanvisningsavtal med Bovieran AB, omfattande del 
av Stanstorp 5:1. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
arbetsutskottet har bes luta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tj änsteskrivelse daterad 201 7-01-12 
Markanvisningsavtal Bovieran 161 l l l expl sign 

Ordfö randes sign I J usterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samma nträdesprotokoll 2017-01-30 

§27 Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 5:1, Vikhem IV med 
Hemsö Äldreboende KB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna utarbetat förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten 
Stanstorp 5:1 med Skålguldet 355 KB under namnändring till Hemsö Äldreboende KB. 

Ärendet i korthet 
Marköverlåtelseavtalet reglerar villkor och förutsä ttningar för markfö rvärv och 
exploatering av del av fastigheten Stansto rp 5: 1, vilken ingår i utbyggnadsetappen 
Vikhem IV. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen 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 fö religger ett förslag t ill bes lut och fi nner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse da terad 201 7-01-19 Hemsö 
Marköverlåtelseavtal Hemsö 17011 8 expl sign 

Ordförandes sign I J usrerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 
Staffansto,ps 

kommun 

§28 Svar på motion från Richard Olsson (SO) m.fl. angående 
ensamkommande barn (2016-KS-217) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskri velse, 
daterad 201 7-01 -17, anse motionen bifallen. 

Ärendet i korthet 
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående mottagning av 
ensamkommande barn. Motionären yrkar att Staffansto rps kommun ska ta emot lika 
många ensamkommande fli ckor som ensamkommande pojkar. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 201 6, § 79 att överl ämna motionen ti ll 
kommunstyrelsen för beredning varefter kommunstyrelsens arbetsutskott 
remitterade motionen till kornmundirektören för yttrande. 

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

Yrkanden 
Ordföranden Christi an Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föres lå 
kommunstyrelsen besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till 
det som redovisats i ko mmundirektö rens tj änsteskri velse, da terad 2017-01-17, anse 
motionen bifallen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå ko mmunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-01-17 
Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 142 201 6 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

\S ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Reservation 
Motion angående könsfördelning 
ensamkommande barn 

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

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

Alliansens partier har träffat en överenskommelse med Regeringen som innebär att 
vi ska ta e mot flyktingar i våra kommuner. Staffanstorps kommun är den 
kommunen som hittills har t agit 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 
könsfördelning när ande len ensamkommande flickor för hela landet är 8% 2015 
och 19 % 2016. Kravet innebär också att andra kommuner tvingades då att ta fle r 
pojkar. 

Skulle samtliga Sveriges kommuner fatta samma beslut skulle enbart 16 % (2015) 
och 38% (2016) kunna placeras i våra kommuner då 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 e n ev. könsförde lning är en fråga som måste hant eras på 
natione ll nivå bl .a. i samband med avta l om kvotflykt ingar där krav på ex könet kan 
ställas. 

Bernd Parusel, expert på migrationsverket påminner om att siffrorna under en 
flyktingsituation, oftast juste ras med tiden: 

"- Man kan i sammanhanget konstat era, att det är fl er kvinnor än män, som beviljas 
uppehållstillstånd som nära anhöriga i Sverige. Familjeåterföreningen fungerar 
alltså i praktiken, vad gäller könsfördelningen, som ett slags motvikt till 
asylinvandringe n där männen överväger. " 

Staffanstorp den 30 januari 2017 

För Socialdemokraterna 

C5 Sida 1 (1) 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffansto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017-01-30 

§29 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
ärenderedovisningsmodell för de politiska beslutsorganen (2016-KS-
555) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att remittera motionen till kommdirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om ärenderedovisningsmodell för de 
politiska beslutsorganen. Kommunfullmäktige bes lutade den 17 oktober 2016, § 166, 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Bes! utsu nderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 166, 2016 

Ordförandes sign 

(S 

I Justerandes sign 

(rJ 
I Utdragsbesryrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2017--01-30 

§30 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl {S) om riktlinjer 
för att motverka jäv och andra intressekonflikter (2016-KS-556) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till stabskontoret för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbj örn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om riktl injer för att motverka jäv och 
andra intressekonflikter. Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 201 6, § 167, 
att öve rl ämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Besl utsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 167, 201 6 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§31 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 
socialt bokslut (2016-KS-477) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion gä llande socialt bokslut. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016 § 162, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Besl utsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 162, 2016 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cJ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§32 Remittering av motion från Carina Dilton (S) om hundrastkärl i 
Hjärups park (2016-KS-541) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Carina Dilton (S) har lämnat in en motion om hundrastkärl i Hjärups park. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016, § 163, a tt överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 163, 2016 

Ord fö randes sign I justerandes sign 

cs r(J 

I Utdragsbestyrkande 
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§33 Remittering av motion från Jonas Andersson {SD) om att utreda 
hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid 
utbrott av smittsam sjukdom ser ut {2016-KS-559) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till kommundirektören fö r yttrande. 

Ärendet i korthet 
Jonas Andersson (SO) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens 
förebyggnande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smi ttsam sjukdom ser ut. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 201 6, § 170, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 170, 201 6 

Ordfö randes sign I Ju srerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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§34 Remittering av motion från Werner Unger (S) om badavgifter 
för pensionärer (2016-KS-612) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen ti ll kultur- och fritidsnämnden för ytt rande. 

Ärendet i korthet 
Werner Unger (S) har lämnat in en motion om badavgifter för pensionärer. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016, § 190, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Bes I utsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 190, 2016 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

cs tf! 
J Utdragsbestyrkande 
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§35 Remittering av motion från David Wittlock (MP) om 
hushållsnära sortering av förpackningar (2016-KS-603) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om hushållsnära sortering av 
förpac kningar. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016, § 188, att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 188, 2016 

Ordförandes sign / Justerandes sign / Utd ragsbestyrkande 
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§36 Remittering av motion från Carina Dilton (S) gällande belysning 
vid Rådhustorget och vid Baldersskolan i Staffanstorp (2016-KS-621) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Carina Dilton (S) har lämnat in en motion gä llande belysning vid Rådhustorget och vid 
Baldersskolan i Staffanstorp. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016, § 
191 , att överlämna motionen ti ll kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 191, 2016 

Ordförandes sign / Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 
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§37 Remittering av motion från David Wittlock (MP) om etiska och 
fossilfria värdepapper (2016-KS-602) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera motionen till stabskontoret för yttrande. 

Ärendet i korthet 
David W ittlock (MP) har lämnat in en motion etiska och foss ilfria värdepapper. 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 novem ber 2016, § 187, att överlämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning om beslut. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 187, 201 6 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§38 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 
program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av 
privata utförare (2016-KS-576) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 

att remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion göllande program för uppföljning av 
och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare . Kommunfullmäktige beslutade 
den 21 november 2016, § 185, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut 
om beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut§ 185, 2016 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§39 Remittering av medborgarförslag om förbud mot spridning av 
rötslam från avloppsreningsverk (2016-KS-510) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskou beslutar 

att remittera medborgarförslaget ti ll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 

yttrande. 

Ärendet i korthet 
T ill Staffanstorps kommun har den 21 september 2016 inkommit ett medborgarförslag 
om förbud mot spridning av rötslam från avloppsren ingsverk. Kommunfullmäktige 
beslutade den 17 oktober 2016 § 155, att överlämna medborgarförslaget ti ll 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Best utsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut§ 155, 2016 

Ordförandes sign j Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§40 Remittering av medborgarf örslag gällande en plan för hur 
förskola, skola och omsorg ska växa i enlighet med t illväxtplanen 
(2016-KS-454) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att remittera medborgarförslaget t ill kommundirektören för yttrande. 

Ärendet i korthet 
Till Staffa nstorps kommun har den 22 a ugusti inkommit ett medborgarförslag om en 
plan för hur förskola, skola och omsorg ska växa i enlighet med t illväxtplanen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2016, § 157, att överl ämna 
med borgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Besl utsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfu llmäktiges beslut§ 157, 201 6 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utd ragsbestyrkande 
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