
Staffansto1ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sa mmanträdesprotokol I 2017-03-13 

Plats och tid Kometen sal Jupiter, Kornetvägen 1 i Staffanstorp kl. 17:00-
18:30 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) (ordförande) 
Pierre Sjöström (S) (2:e vice ordförande) 
Nino Yidovic (M) (vice ordförande) 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M ) 
Richard Olsson (SO) 
Tina Xhemajli (M) 
Carina Dilton (S) 
Björn Magnusson (L) 
Dav id Wittlock (MP) 
Yvonne Nilsson ( C) 

Ersättare Magnus Olsson (M) 
Werner Unger (S) 
Pia Jönsson (S) 
Björn Stigborg (S) 
Gisela Nilsson (L) 
Toni Nilsson (SD) 
Magnus Lunderquist (KO) 
Richard Fridh (S) 

Övriga närvarande Maths Johansson (SPI) (Insynsplats) 
Ingalill Hellberg (Kommundirektör) 
Henrik Lethin (Stabschef) 
Eva Palmqvist (Nämndsekreterare) 

Utses att justera Pierre Sjöström (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, 201 7-03-20 10:00 
tid 

Protokollet omfattar §§28-44 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Urdragsbesryrkande 
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kommun 

Underskrifter 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

2017-03-13 

Ordförandes sign I Ju stera ndes sign I Utdragsbestyrkande 

Page 2 of 59 



Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-13 

Protokollet är justerat. Justeringen har ti llkännagivits genom 
anslag. 

Kommunstyrelsen 
2017-03-13 

2017-03-20 Datum för anslags 2017-04-11 
nedtagande 

Rådhuset, § § 28 - 44 

-~ ···· · ···· ···················· 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

~ 
I Urdragsbestyrkande 
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Stalfansto<ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-13 

Innehållsförteckning 

§28 

§29 
§30 
§31 
§32 
§33 

§34 

§35 

§36 

§37 

§38 

§39 

§40 

§41 

§42 

§43 
§44 

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering 
av protokollet 
Godkännande av föredragningslista 
Förslag till ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun 
Förslag till ändrad taxa för avgifter i musikskolan 
Ansökan om ekonomiskt stöd till Staffanstorps Motorfestival 2017 
Förvaltade stiftelser - Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2016 
Förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
ange lägenheter som utförs av privata utförare" 3 kap§ 19a 
kommunallagen 
Beslutsattestanter för 2017 för balanskonton 
Uppdrag om revidering av Översiktsplan för Staffanstorps kommun
Framtidens kommun, perspektiv 2039 
Yttrande över samråd angående översyn av Översiktsplan för Malmö 
Yttrande över samråd för ombyggnad av Väg 108 Staffanstorp - Lund, 
mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun 
Yttrande över begäran om ställningstagande gällande Snabbcykelstråk 
väg E22 Malmö- Lund 
Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 1:6, Roos Park 
Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen gällande nollvision för ungdomsarbetslösheten 
Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä llande program för 
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare 
Redovisning av meddelanden 
Redovisning av delegationsbeslut 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

(~ ~ 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstotps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-13 

§28 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, justera protokollet 

må ndagen den 20 mars 2017 klockan l0.00 på Rådhuset i Staffanstorp. 

O rdförandes sign I Justera ndes sign 

11 
I Utdragsbestyrka nde 
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Staflans to<ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 

§29 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragni ngslistan. 

201 7-03-13 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cs 1J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-13 

§30 Förslag till ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps 
kommun (2017-KS-22) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en (1) ämneskurs per 
elev är valbar och att ämneskurs två (2) därmed utgår, samt 

att förändringen ska gä lla från och med 2017-07-01. 

Ärendet i korthet 
2012 beslutades att Staffanstorps kommun sku lle införa ett Mus ikschecksystemet. 
Verksamheten startades upp i augusti 2013. I dagsläget finn s det 4 stycken 
musikaktörer som tillsammans har ca 700 kursdeltagare. Musikchecksystemet innebär 
att barn och ungdomar mellan 7-19 år som är folkbokförda i kommunen kan vä lja att 
deltaga i privata musikskolor som blivit auktoriserade av Staffanstorps kommun. 
Kommunen auktoriserar de utförare som vill starta musikverksamhet i kommunen 
uti från ett antal kriterier och utföraren får sedan pengar efter antal elever. Hur mycket 
pengar utföraren få r beror på vi lken typ av undervisning som eleven delta r i. I 
nuvarande system berättigas en elev med maximalt två checkar per år och kan utnyttj a 
dem genom att antingen få enskilda lektioner på två olika instrument, kombinera 
enskild undervisning med gruppundervisning eller genom att gå i två olika grupper. 
Kultur- och fritidsnämnden föres log den 14 december 2016 att från och med 201 7-07-
01 ska ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en ämneskurs (1) per elev 
är valbar och att ämneskurs (2) därmed utgår. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar at t kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en (1) ämneskurs 
per elev är valbar och att ämneskurs två (2) därmed utgår samt att förändri ngen ska 
gä lla från och med 2017-07-01. 

Pierre Sjöström yrkar, med instämmande av Dav id Wittlock (MP), avslag på Nino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan samt yrkar att den uteblivna ändringen, som 
motsvarar 425 tkr, ska finansieras via kommunstyrelsens anslag fö r oförutsedda behov. 

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

Ordförandes sign 

CJ 
I Justerandes sign 

qJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Stclffansto,ps 
kommun 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande ornröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja . 
Den som bi fa ller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstn i ngsresultat 

2017-03-13 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enlighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande. Se voterings li sta § 30. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokra terna rese rverar sig skriftligt t ill för mån för eget 
yrkande, se reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se 
reservation. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskri velse 201 7-03-07 
Kultur- och fritidsnämndens beslut§ 41 , 2016 

Beslut skickas till 
Kultur- och fri t idsnämnden 

Ordförandes sign 

CJ 
I Justerandes sign 

1J 
I Utdragsbestyrkande 
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StaffanslO(ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §30 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun, 2017-KS-22 

Voteri ngslist( o r) 
Omröstningsresultat 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Richard Olsso n(SD), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn M agnusson(L), ledamot 

David Wittlock(M P), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Resultat 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 5 

Avstår 

0 



Reservation - Ändring i 
Musikskolans musikchecksystemet 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för våra egna yrkanden nämligen 
• avslag på att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en 
ämneskurs (1) per elev är valbar och att ämneskurs (2) därmed utgår 

• att 425 tkr föreslås finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov. 

I budgeten för 2017 har Kultur- och fritidsnämnden fått ett sparbeting på 1 miljon 
kronor. Effekterna av besparingen var inte kända för kommunfullmäktige. Men nu 
klargörs effekterna av den moderatledda alliansens och SD:s pol itik. Det är på 
kulturen som det ska sparas, det är våra barn och ungdomar som återigen ska vara 
föremål för besparingar (tydligen räckte det inte att skolans värld fick spara 10, 5 
miljoner kronor i 2017 års budget). 

Skälet till besparingar inom Kultur- och fritidsnämnden är i grund och botten ett 
infört checksystem vars konsekvens Alliansen inte överblickade när det infördes. 
Det blev dyrare än man hade tänkt sig. Socialdemokraterna i Staffanstorp har alltid 
varit motståndare till musikchecksystemet ända sen man ville införa det. Vi ansåg 
att man kunde korta ner köerna genom att anslå mer medel motsvarande vad 
checksystemet kostade till den kommunala musikskolan utan för den sakens skull 
införa ett checksystem. 

Musikskolans elever är nu de e nda som drabbas av Alliansens + SD:s sparförslag då 
det är bara de som inte få r delta i flera aktiviteter (inom musikskolans verksamhet). 

Skulle ett b arn simma och spela fotboll är det OK, träna judo och spela i 
musikskolan är OK, men om man väljer att ha två aktiviteter inom musikskolan är 
det inte OK. Ett befängt system och e n onödig inskränkning i medborgarnas 
valfrihet. 

Ett hot mot de duktigaste e leverna på musikskolan . Bes lute t överfört på Tritons 
elitgrupp skulle innebära att de som tränar me r än e n gång i veckan själva skulle 
betala kommunens självkostnad för sin trän ing. Är nästa steg en begränsning av 
antalet lån på biblioteket? 

Socialdemokraterna anser att det är viktigt att barn aktiverar sig oavsett vad man 
har för intresse. 

Vi ska a lltid uppmuntra våra barn och ungdomar till aktiviteter då erfarenheter visar 
att barn som är aktiva på sin fritid oftast presterar bättre resu ltat i skolan. 
Vi kommer arbeta för att alla barn som vill ha möjlighet att spela mer än ett 
instrument, sjunga e lle r spela ska få lov att göra d etta. 

Svenska kommunförbundet ha r e ngagerat sig i utvecklingen av de kommunala 
musikskolorna och gav ut skrifte n "Den kommunala musikskolan". Skriften är också 

-



det enda styrdokument som musikskolan kan förhålla sig t ill (förutom FN:s 
barnkonvention och ev. läroplaner) . I skriften kan vi läsa följande: 

"Undervisningen i musikskolan ska vidga och fördjupa elevernas musikupplevelser 
och ge dem förutsättningar att förstå olika slag av musi . Den ska bidra till att öka------
elevernas uttrycksförmåga och deras möjligheter till kontakt med människor. De 
instrumentala/vokala färdigheterna ska utvecklas efter vars och ens intresse, så att 
musiken kan bli en meningsfull och stimulerande fritidsaktivitet. Undervisningen 
ska möjliggöra för elever som så önskar att senare aktivt delta i musiklivet som 
medlemmar av olika slag av ensembler och/eller som lyssnare. Elever med särskilt 
stort musikintresse eller goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska 
erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning." 

Vi anser att man inte kan uppfylla ovanstående målsättningen med de föreslagna 
begränsningarna nämligen ändring i musikchecksystemet innebärande att endast 
en ämneskurs (1) per elev är valbar och att ämneskurs (2) därmed utgår. 

Vi bifogar också föräldrarnas reaktioner på förändringen i bi laga 1, 2 och 3 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-03-13 



<S 

Kommunstyrelsen 
Staffanstorps kommun 

BILAGA 1 

Staffanstorp, 2017-02-06 

Angående föreslagna förändringar av musikskolechecken 

Kulturcheckarna har på det hela taget upplevts positivt; de har inneburit utveckling och 
öppnat möjligheter för eleverna. Valfrihet har skapats och många har insett vilket värde som 
ligger i att få flexibel tillgång till musikundervisning. Många elever har fått möjlighet att 
utveckla sig. 

Staffanstorp saknar ett uttalat mål för kulturskolornas verksamhet. Grannkommunen Lomma 
har till exempel uttalat ambitionen att eleverna ska kunna nå en nivå så att de kan bidra till 
kulturlivet i kommunen på alla tänkbara nivåer, från garageband, via folkmusik ti ll större 
orkestrar. 

Det förslag som föreligger slår mot de mest intresserade, engagerade och ambitiösa 
eleverna, och hotar därmed att allvarligt dränera verksamheten. Det blir en nedmontering av 
musikskolorna som är verksamma i kommunen. 

Investeringar i nya lokaler känns som en satsning, medan besparingarna på de mest 
intresserade elevernas bekostnad verkar i andra riktningen och gör att satsningen på nya 
lokaler riskerar att sluta i ett stort antiklimax. 

Kulturutbudet och musikskolornas verksamhet, bredd som spets, är ett guldägg som måste 
ses som en konkurrensfördel som lockar barnfamiljer till kommunen. 

Som föräldrar till elever i musikskolan är vi oroliga för de föreslagna förändringarna. Vi skulle 
önska att denna fråga utreds mer grundligt tillsammans med musiksko lorna och 
representanter för elever och föräldrar, till exempel genom föräldraföreningen vid 
Staffanstorps musikskola. 

Staffanstorp, dag som ovan 

Claes af Klinteberg 

Styrelsen för Staffanstorps musikskolas föräldraförening (SMFF) 

Bilaga: Insamlade namnunderskrifter från https://www.skrivunder.com/nej t ill nedskarning 

(220 namn) 
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BILAGA 2 

Kommentarer från personer som skrivit under uppropet "Nej till nedskärning!" 

https://www.skrivunder.com/ nej t ill nedskarni ng 

i I,,! 1, ,, 

I 
! . 

Här nedan har jag klippt in samtliga kommentarer som skrivits på den digitala namninsamlingen. 

Inget urval har gjorts och ingen text har redigerats. De enda kommentarer jag har utelämnat är de 

personer som skrivit enbart sitt namn i kommentarsfältet. 

Staffanstorp, 2017-02-10 

Claes af Klinteberg 

"Barnen behöver få möjlighet att verkligen satsa på musik och då behövs t vå musikchecka r. Och 

Staffanstorp ska ju profilera sig på kultur .... " Tommy Kar/berg 

"Det är en gåva för ett barn att kunna spela ett eller flera instrument eller att lära sig att sjunga. 

Skapar sinnesro och t ålamod och det tror jag är en hjälp för deras framt id som annars går i ett 

rasande tempo ." Åsa Til/borg 

"Jag tycker att det är viktigt att barns musikintresse inte begränsas 11 Charlotte Widstrand 

"Musik är viktigt för barn. Barn behöver bra aktiviteter och att kunna sat sa på musik precis som barn 

kan satsa på en sport ska vara en självklarhet." Gitte Eskhult 

"Jag vill stt mina barn kan fortsätta spela 2 instrumrnt" Despina Site 

·,) . 1 0 

" Barn behöver inte färre möjligheter att spe la - snarare fler! Kulturskola n är kommunens ansikte utåt 

- ge den ökade resurser" Lars Plantin 

"Åter igen sparar man in på barnen i den här kommunen! Låt någon verksamhet vara fredad!" Eva 

Persson 

" Musik och kultur är något man bär med sig hela livet. Att spela instrume nt öka r barns inlärning. Att 

få möjligheten att odla ett starkt positivt intresse i tonåren när många barn söker mening. Våra barn 

får fl er positiva vuxna förebilder. Det vi ge r våra barn/unga nu får vi t illbaka i deras kompetens som 

vuxna." Malin Lindner 

"Mina barn är väldigt duktiga. Va rför vill någon stoppa de att lära mer och utveckla sig." Arash 

Spantman 

"Jag skriver under fö r barnens fria vilja!" Mor/ene Jai Upadhyaya 

"För att jag har aldrig under de år mina barn gått på musikskola varit med om att en nedskärning 

leder till något gott. Sat sa i st äl let på musikskolorna så att barnen får en bra grund att stå på om de 

vä ljer att sa tsa på musiken!" Anette Kristiansson 

"De barn som verkligen brinner för sin musik bör också få möjligheten att sa tsa på detta." Jens 

Port/and 

"Mitt barn är intresserad av fler än ett instrument. Hans driv och intresse är värt att uppmuntra." 

Mathias Widstrand 

" Möjligheten med utökad kurs/dubbla lektioner är det bästa som kom ut av musikchecksystemet. 

Det finns nu en växande skara ungdomar, inklusive mina egna, som faktiskt får möj lighet att lära sig 

spela på riktigt. Ett av kulturskolans mål är ju att eleverna skall nå en till räcklig nivå för att kunna 

medverka i kulturlivet i framtiden; sn ubbla inte på mållinjen!" Anna Nockhammar Johnsson 

(j 
Page 13 of 59 

I 



"Musiken och möjligheten att förkovra sig är så OTROLIGT VIKTIG! På 20 minuter hinner man 

ingenting om man vill fördjupa sig minsta lilla. Utan möjlighet tilll utökad kurs eller flera 

instrumentval kommer INGEN framtida musiker eller musiklärare komma från Staffanstorp, det är ett 

som är säkert! Detta kommer döda musikskolan och försämra för alla, var så säker! Skandal." 

Johanna Hyden 

"Det är viktigt att alla barn har en fritidsaktivitet som engagerar dem. Det finns många barn som inte 

är intresserade av idrott och dessa barn måste också få möjlighet till aktivitet. Det är inte meningen 

att det ska vara en klassfråga om föräldrarna har möjlighet att betala för ett eller flera instrument. 

Det finns ingen som sätter gränser för de barn som både spelar fotboll, innebandy och simmar. Detta 

är också skattesubventionerat. Mina barn är vuxna och berörs inte av detta beslut, men för mig är 

det viktigt att ge alla barn en meningsfull fritid oavsett om det gäller musik, idrott eller annan 

meningsfull aktivitet!" Barbro Linde 

"Min dotter spelar dubbellektioner så att man ser resultat snabbare!" Cecilia Trulsson 

"Jag är en elev som anser att musiken är riktigt roligt oviktig dela av min vardag och 20min lektion är 

inte tillräckligt" Anna Bergqwist 

"Då det ska vara fritt att spela mer än ett instrument eller ta dubbellektioner fö r de barn som är 

intresserad." Mårten Trulsson 

"Mitt barn har utökad instrumentkurs för att få tid till ytterligare utveckling och kunskap från 

musikskolans kompetenta pedagog. Det är av stor vikt att denna möjlighet finns kva r då det gynnar 

intresset!" Per 8/omgren 

"Jag är pedagog på musikskolan i Staffanstorp" Frida Silfverberg 

"Min dotter går utökad kurs på piano och tycker att det är toppen." Pia Dahlen 

"Detta är en mycket väl fungerande verksamhet och en fjäder i hatten för Staffanstorps kommun. 

Plocka inte den!" Johan Borgfors 

"Mitt barn har två kurser och vill fortsätta med det." Maria Persson 

"Jag vill att mina barn ska få fortsätta att utveckla sina musikaliska färdigheter hos musikskolan i 

Staffanstorp" Carola af Klinteberg 

"Det är viktigt att barnen får utveckla sitt musikintresse både individuellt och i ensembler. Detta 

stärker dem personer. Det är även viktigt att musikskolan finns för alla barn som vill spe la och sjunga 

och som vill kunna kombinera detta." Kristina Kar/berg 

" Jag vill fortsätta att ha utökad kurs i mitt instrument eftersom 20 minuter inte är ti llräckl igt om man 

vill utvecklas ordentligt. Musik är viktigt för barn och unga och därför borde kommunen arbeta med 

att förbättra musikskolan istället för att skära ned på möjligheterna." Alice Borgfors 

"Viktigt för barn att kunna utvecklas kravlöst genom att prova olika instrument och delta i olika 

musikaliska sammanhang samtidigt. " Sonja Andersson Marforio 

"Det är oerhört viktigt att eleverna på musikskolan i Staffanstorp har möjlighet att spela flera 

instrument eller ha längre lektioner. Musikskolan är fantastisk och varför förstöra en fungerande 

verksamhet! !??Skärpning!" Tina Tages tam Borgfors 

"Jag tycker att det är ett stort misstag att inte låta barne och unga ha mer än ett instrument. 

Exempelvis för de som sjunger, som vi ll spela ett in strument också." Agneta Wallman 
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"Jag anser att alla barn bör ges möjligheterna att utvecklas musikaliskt, även om fö rä ldrarna har 

begränsade ekonomiska möjligheter." Liora Ofir 

~Musik är ett bra sätt att förmedla känslor." Francia Crespin 

"Att barn som har intresset och viljan att jobba med musik ska ha möjligheten att utveckla denna 

intresse. Oftast är musik undervisningen 1 gång per vecka och genom flera instrument ger det 

möjlighet att upprätthålla intresset. Tex fo tboll är oftast 3 gånga per vecka!" Martin BONNOR 

"Jag är gammal staffanstorpare och levde under min barndom på musikskolan. Att ta bort 

möjligheten att spe la mer än ett instrument är att döda musikglädjen (det kan låta stort men till viss 

del också livsglädjen) för många. Tänk om den som vill spela både innebandy bara skulle få va ra med 

på en träning i veckan. Ett bättre sätt att döda lusten finns nog inte. Skärp er Staffanstorps 

kommun!" Josefine Gel/war Madsen 

"Nej" Jonas Seidelin 

"Jag vill visa mitt stöd" Titti Brown 

" Jag protesterar emot all bespa ring när det gäller musikskolan indragning för undervisning av vå ra 

barn i kommunen. Har arbetat och betalat skatt och ogil lar att mina barnbarn nu ska drabbas på 

grund av poli tikers sätt att sköta eller rättare sagt missköta ekonomin." Inga Persson 

"Jag skriver under av flera skäl men framför allt därför att min dotter som idag spelar fio l på sikt hade 

velat gå två ämneskurser." Malin Ad/er 

"Jag skriver under på detta för att jag tycker att det är absolut skandal att Staffanstorps politiker vill 

skära ner på kultur och musik för barn och ungdomar och därmed också tar död på deras möjligheter 

att utveckla s och man man tycker att detta är ok ! Musicera nde av olika slag är så otroligt 

hälsofrämjande och ett fantast iskt alternativ t ill allt digital och alla sociala medier. Låt musiken leva!" 

Sofia Spasson 

"Musikskolan ska skära ner sin verksamhet" Terhi Ho/st 

"Tråkigt att inte musiksko lans verksamhet voch betydelse värderas högre. Det är verkl igen en 

toppenverksam het med underbara lärare." Anna Öst/in Pagh 

"Vå ra barn är inte sporttokiga och går på massa olika id rottsaktiviteter. Däremot älskar de musik och 

bägge är superduktiga och älska r att gå på sina respektive lektioner på musikskolan. Den vanliga 

kommunala skolan erbjuder på tok för lite musik i si n kursplan. Det räknas matte ti ll leda. För att 

palla med det är det många barn som behöver stimulans genom de konstnärliga ämnena. Där är 

musikskolans ro ll och barnens möjlighet att musicera jätteviktig!" Shirine Stjernf eldt 

" Jag tycker det är ot rol igt viktigt att vi kan erbjuda vår barn att gå i musikskolan och att de kan spela 

flera instrument. OCH fram för all t att Musikskolan i staffanstorp har gjo rt ett fantastiskt arbete." 

Jonas Lose/1 

"Ovanligt småsnålt förs lag. Det kan inte vara många barn i kommunen som spelar t vå intst rument, 

och de som väljer at t göra det finansierar jag gladeligen med mina skattepengar" Hanna Kalm 

" Jag ser hur mycket det ger mina barn at t få chansen att spela flera olika inst rument och at t få 

chansen att fördjupa sig i något de älskar att göra och som stärker de på så många plan! " Mathias 

Walter 
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"Våra tre barn är mycket musikintresserade och spelar både instrument och sjunger. Ka tastrof om 

det dras ner på musikcheckarna från två till en. Varför ska barn som är kulturellt intresserade 

drabbas? Höj hellre kommunalskatten så vi kan få glada friska barn.!"..,M __ a..,r,..ia ... Lc..o .. s..c.el""I _______________ _ 

"Alla ska ha råd att delta i musikskolan och få ut vettig tid så man hinner göra något på lekt ionerna" 

Eva Jönsson 

"Det är vikt igt att kommunen även satsar på de barn som inte är sportintresserade." Kristina Wittlock 

"Tänker på när jag själv fick gå i musikskola i en liten bruksort längre upp i landet på 1980-talet. Där 

fanns det inga restriktioner utan man fick ha så många lektioner som man ville, även om komm unen 

satsade allra mest på idrott där också som på så många and ra håll i landet. Alla är som sagt inte 

intresserade av sport. Idag är nog den lilla kommunen ändå rätt st olta över att de bidrog till att flera 

musikskolebarn blev framgångsrika yrkesmusiker som gav/ger mycket PR fö r orten. Tänk positivt på 

vad ni bidrar med istället - allt är inte snabba pengar!" Aja Guldåker 

" I mer än halva mitt liv har jag spelat instrument på musiksko lan i Staffanstorp och jag ångrar inte en 

sekund. Att utvecklas till att kunna hantera 1, 2, 5 eller otaliga o li~a instrument är en konst som aldrig 

borde begrän sas just för att musik är så underbart!" Linn Guldåker 

"Självklart ska barnen ha rätt till musik och kultur-undervisning i så hög mån som möjligt. Denna sida 

är oerhört vikt ig i deras utveckling för att även stimulera all annan inlärning. (själv lära re)" Nadja 

Lindberg 

" Jag spelar instrument på musikskolan." Melker Lindner 

" Musik är inget man drar in på. Musik är viktigt. " Bibbi Larsen 

"Bara ett av många politiska "tankefel" ." Mats Hansson 

"ag vill att mina barnbarn ska få fortsätta musikundervisningen som de verkligen uppskatt ar" Karin 

Lose/1 

"Mina tre barnbarn utnyttjar/vill gärna utnyttja den fantastiska möjligheten t ill utökad 

instrumentkurs." Gunilla Lindner 

"Kultur är enormt viktigt i vårt samhälle. Speciellt i tider som dessa då pressen är enorm på barn och 

unga. Att kunna få individuell undervisning i utökad utsträckning främjar inte bara det kulturella utan 

även set psykiska välmåendet som är grunden för eb stabil och trygg uppväxt." linnea khalil 

" Jag spenderar rätt såm myvket tid va rje vecka på att bli en bättre musike r. Varj e måndag går jag på 

så nglektioner, tisdagar spelar jag trumpet i SMS (Staffanstorps Musikskolas Storband) och 

Musikkåren och på Onsdagar spelar jag tillsammans med två andra killar, både på min och på deras 

lektionstid . Hemma så öva r j ag på t rumpeten ca. 1-3 timmar i veckan och nyligen så fick jag låna en 

trombon som jag tutar i då och då. Musiken har gett mig många chanser att få uppträda inför folk vid 

t.ex. invigningar, större simtävlingar, skolavslutningar, et c. Utan dessa erfarenheter så t ror jag att jag 

hade varit lika blyg so m när jag var yngre och utan den stor scenvanan som jag nu har så hade j ag 

troligen svimmat istället för att bara ha fjärilar i magen inför alla tal och presentationer som man 

måste hålla på gymnasiet. Precis som idrottare inte bara får bättre kondis och sta rkare muskulatu r så 

får vi musiker inte bara bättre t aktkänsla och bättre fingerfärdighet och därför tycker j ag att det är 

vikt igt att uppmuntra fle r barn och ungdomar till att bli så bra musiker som de kan. Dessutom så är 

det ingen större hemlighet att Staffanstorp har ett problem med ungdomar spenderar sin frit id på att 

vandalisera. Att Sta ffanstorps poli tiker då försöker att spara pengar genom at t inte ge stöd till 
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ungdomar som spenderar sin fritid på att bli bättre musiker är i grunden en väldigt bakvä nd ide." Erik 

af Klinteberg 

-u.Mina döttra r-spelar och är aktiva inom musikskolan och det vil l jag ska kunna fortsätta " Petra 

Johansson 

cS 

"Jag vill fortsätta att ha utökad kurs för att de stycken jag spelar på lekt ionerna oftast tar längre tid 

än 20 min att spela!" Erik Johnsson 

"Jag vill att mina och alla andra barn ska kunna ha möjlighet att även lära sig att att spela ett 

instrument utöver sina sånglekt ioner." Vilma Gustafsson 

"Våra barn hade stor glädje av musikskolan.Är nu chaufför till en åttaårig t rummis.Dock i annan 

kommun" Kerstin Hansson 

"Tycker att barnen skall få spela de instrument de vill och vill man ha två instrument skall ma n få ha 

det! Alla barn vill ju inte spela fotboll!" Sofia Gustavsson 

"Jag vill att mitt barn kan fortsätta spe la på fler en ett instrument eftersom hon verkligen brinner för 

båda." Dröfn Birgisdottir 

"Min son Ludvig vill gärna spela flera gånger i veckan" Martin Kjaerran 

"För att mina framtida barn ska få spela instrument!" Jenny Edvinstam 

"Det är viktigt att alla barn har samma möjligheter till musikundervisning _ pengar ska inte vara et t 

hinder för att kunna satsa på musiken." Charlotte Grönvall 

"Jag tycker att Max 1 kurs är dåligt" Agnienszka Lindelöf 

"Jag har två barn som valt att fördjupa sina kunskaper i sitt instrument och dubbla studietakten och 

därmed också spelglädjen!! Bromsa inte våra barns upptäckarglädje !!" Charlott Stockenberg 

"ni har bestämt att införa check systemet, som var helt galet från början, och nu drabbas eleverna av 

konsekvenserna. Detta kunde och borde Ni ha begripit från början. USELT HANTERAT" mikael skoog 

"Jag tycker att 2 ämneskurser ska finnas kvar. Kommunens barn behöver fri t idssysselsättning. Dra 

istället ner på antalet deltagare i kommunstyrelsens resor till bomässor." Ingvar Lose/1 

"Jag skriver under pga att jag tyckar det är viktigt att barnen får spela instrument, ett eller flera, och 

om de vill också fördjupa sig och ta extra lektioner." Xenia Nölev 

" Jag skriver under för att mitt barn har mycket glädje av sina två ämneskurser. Musik är ett 

universellt språk som kan bygga broar och gemenskap. Något som behövs nu." Julia Svensson 

"Min son (14 år) har hittat sitt intresse i musiken. Varför ska detta intresse begränsas? Ska en 

sportintresse rad kille inte få gå på både fotbol l och handboll?" Malin Svensson Lundmark 

"Min son Linus spelar både bas och trummor och tycker att det är fantastiskt ro ligt." Jenny Hansson 

"Jag vill att mina barn fortsätter spela 2 instrument" Despina Site 

"Jag tycker att musikskolan gör ett fantastiskt jobb och att det är viktigt fö r barns musikala utveckl ing 

att få spela på flera en ett instrument" Gudleifur Svanbergsson 

2017-02-10 kl. 14:01 
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' l, 

i. 

5 Lars-Gunnar Nilsson 
6 Geciliä Iden 
7 Åsa Tillborg 

9 Petra Ylimäki Saks 

' l ! i ' , '! J ... I I 
.•, l u :-i j 

l 
1 

Nej till nedskärning! 

2017-01-30 18:48 
... 20'f7!0'1~·30 18i54 

~ • ' ~.' I ~ ~ ' 

2017-01-30 19:45 

·10 . J.E;~NY L.!UJf .J!i>MARK~)",STEDT 
11 Susanne Sundberg 

13 Katrin Larsson Litsfeldt 
1,ft ' , Qo~r!b_tte W,i~stran,d, 
15 Claes af Klinteberg 

45 
46 
47 

49 Hanna Blomgren 
50 Caroline fllyden 
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Nej ti ll nedskärn ing ! Sida: 2/5 

Lena Wedmo 2017-01-3111:35 
Barbr9_ linde ~2'o.171Q1-3111:37 

55 Cecilia Trulsson 2017-01-311 1:54 
56 Anna Bergqwist ' ,2Q171Q1-31 11 :59 
57 Mårten Trulsson 201 7-01-31 12:05 

59 Magdalena Svensson Soräng 
60'1 T~.91:i)'~s Lanqer 
61 Malin Jönsson Staffanstorp 2017-01-3113:47 

'.St~tfa'.risJörp 
63 Clara Bjerhag Malmö 2017-01-31 14:25 

69 lngegerd Welin 

71 Carola af Klinteberg 

73 Tina Jonsson 
74 , EJisäö~th_F>rahl 
75 robert fossum nilsson 

.t,\lic_~ 'B.orgfqrs 
Josefin Jönsson 
Sonjar~ nd~r~son Marforio 
Jan Tagestam 

80' · Gunilla Tagestam 
81 Tina Tagestam Borgfors 

83 John Borgfors 
8ft : ,Ägnetq W.~Jlman 
85 Liora Ofir 

95 Simon Gellwar Madsen 2017-02-01 07:50 
96 Josefine•G,ellwar Madsen 2017-02!01 07:59 
97 Lina Sanden 2017-02-01 09:14 
98 ' Pet~r Hallen 2017-02-01 09:51 
99 Helena Jedvik Staffanstorp 201 7-02-01 09:53 

100 lsabelle Gellwar Madsen Malmö 2017-02-01 10:07 

CT 
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Nej till nedskärning! Sida: 3/5 

101 Catarina Brynhagen 
10,2 _l\ris_tin~ Lin9h . 
103 Thomas Krog 
1Q4 Anne Qvarfordh , 2017-,02-0113:31 
105 Saga Löfstedt 2017-02-01 13:39 
f06 Jonas,.S.eidelin 2017-92-01 13i57 
107 Titti Brown 2017-02-0115:06 

Aurora Son'eriu 
~ .. .... \ " 

109 Inga Persson 2017-02-0117:28 
·1,10 ' Martin Jen.ser;i 20J7-02-0t 1-,::45 
111 Camilla Blixt Cohn 2017-02-01 18:38 
'1'1;2 ; Andreas Welin 
113 Malin Adler 2017-02-01 20:05 

117 Caroline Sanden 
. 1f8 ·Pi:i.ter Sar:,d~n 
119 Mariana Bladh 
-~ 2p 1 Jpfg~n Th,ö.rn'qvist 
121 Märta Palmer 

123 Marie Larsson 2017-02-02 08:52 
120~'1-02102 08,5:4 .~ . , ..... . 

125 Jenny Nilsson 2017-02-02 08:58 
·,126 ~nna Garlsson 
127 Gunnel Wallin 2017-02-02 09:00 

2017-02-02 09: 13 
130 8harlot't~ Bomfors 2017-o2~ozo9:1.8 
131 Shirine Stjernfeldt 2017-02-02 09: 19 

135 Roger Persson 2017-02-02 09:28 
13p · ~1.in)~t~flln'åcke '2017•02!'02 09130 ~ , > • ;,. I 

137 Lise Alhbin 2017-02-02 09:35 
1138 1 ··0,avid1Wittlock 
139 Ewa Krupinska 2017-02-02 09:51 
1140 , Per 'Alsti:irgren 201'7:.'!Q.2-ff2, 1 Oi20 
141 Patrik Möberg 2017-02-0212:13 
1142 WY,nn ~n.~ersson Wall 
143 Tina Linde 2017-02-02 12:55 

' 
12"0.1,7.!'02-02',1'3:;1 ~ 

145 Kristian Hansson 2017-02-02 13:35 
1,46 rla·nna Kalm 2017-0"2!.02 13:36 
147 Niklas Kozma 2017-02-02 13:43 
148 r Martin Wåhler ~01.7-02f02 fM0.5, 
149 Carina Svantesson 201 7-02-02 14:28 
150 Mathias Walter 2017-02-02 14:29 
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Nej till nedskärning! Sida: 4/5 

" l,'.t.11·111 ,I ' I : I : I 

151 Kristian Asberg Hjärup 2017-02-02 14:40 
152 f:lilda Ovander 

. tii' .,, "1 X - i t,• :"' .• ,~, ••. _,_ ,.• 2017:02:02 1'4:57 .. ---~~r~· •' . ·'" . . ?,; J~D:lP , = . ,,., .i! ,· ~·- _ • ' ' - ... "l ,._ ~ 

153 Maria Losell Staffanstorp 2017-02-02 15:42 -'154 Eva Jönsson ,, •" $t~ffanstprp \· -- ·····~-· 2011-02:02 1 q:5.3 ,,,; -
.. !' '" 

155 Kristina Wittlock Staffanstorp 2017-02-02 16:02 
156 Leonisa Persson ~J&,FiFAN~TORP 

.. 
~017-02-02 1 q:33 

157 Annica Persson Hjärup 2017-02-02 17:39 
158 Aja Guldå~er ~:,Jt:r 'I 'i, Slciffan·stor·p .i '. :•} .. ~ 2017-02,02 'W:39 ·· ,..r,, 

,. -····"' . ···" ,~ ')- ,t· 

159 Nicklas Guldåker Staffanstorp 2017-02-02 17:45 
160 Linn Guldåker ..... ;LLJ • ;5?J~fiä.ns.to.r'p, !', " ., "! ~0'17~!)4;0? ) ~:'1J1 "" .. -.: - ~ ,,1,; .. , " ... 
161 Torben Nordtorp Staffanstorp 2017-02-02 18:12 
162 Nadja Lindberg . -~ :r mä!mö ' ···-:\:_;, ]L 20~ 7.W.2~.02 '18)50 Vi , . 

;, .< 

163 Melker Lindner Staffanstorp 2017-02-02 19:17 
164 Gapriel~ Petre Brorpan ~§la!f ~n.§tqr'p .c/t,· , •• I,C1u: : 201 ~ -P?{Q?.,-t~l 52, ' 

>;u, 

' ' 
._., 

165 Ruth Aström Staffanstorp 2017-02-0219:53 
11.66 'Annika,H-fultgren ·- , -:~\r1r~ r,a)ij[l!Pi ; ' ~r:;c; :..J.l~-n:~:; '2017 !02rcr21tf9155 . 7•< ,,. ''>"!!• 

I• . . ~~.~.~.,.~ .._,., . .... ,., .. !t! .}}~:, • 

167 Ulla Ruthberg F.son SKanör 2017-02-02 19:57 
16~ , . Angelj_cä lunqqvist ,,F'..',,1. , '. ~~ff§,nstorn - ',<'': ':J 

.,c t t ·d, _ ::ft·~ 1, .... 
2017102•02 11 915?' ~' ~ .... ~ ..... . V ."'¼ 

169 Johnnie Aström Staffanstorp 2017-02-02 20:00 
1?0 B.~nja,min Aströni l .'lf ... 

,, J. ' ~ivsrattansffi"r , ., ' "'~"" .,, p ~:.ift-; ,,..-
,, .__,.J<(.,'·,-u. ~01 f:o~:;oz :tQ~o;1 i,•'1.1 , . :-·r .,: ,. __ ;J,,, 

171 Maria Apell Staffanstorp 2017-02-02 21 :1 6 
172 ' ft,,Qäi:frs Äpell ,; f$(' ff ,R r • .·, '11<- rii•r::;~ ·~9.17 .. ~0·4,9:2~2,f 19 ,, ... ~ 

,, ., ...... ~ ·-~, 1,;~½c ~ €1J!S, Q(R 1 , .. ,i, ' . .,,,.;..,, 
173 Elin Andersson Staffanstorp 2017-02-02 21 :33 
17~ Maria' Winberg '"'.•'!5'. 1'.§ täffansJorP, t• . :1li ,:J~::: 201 7,02-02 4·1 :38 :l:''i''1J: 

' , . .!, .. · 

175 Annika Stensson Malmö 2017-02-02 21 :47 
179 Biböi Larseh lc!~j~ffcin~tofp . i ~/:.H,i~ ~: '', 20w ro·2-02 ·2·2:cr2 ... 

,tJ: ,I, LI \,. \ ' ·-c: :,-. -,.· -w ,, :i1~'i,, 

177 Erik Persson Hjärup 2017-02-03 05:44 
178 U>'an TE:lglu_nd ,\ li:"lt:' ·,: 'ff(" :i, ~· •· ' ' /,I•\ .'(:Jf ... ''":l .. ' Jargp,.,:,,. ~- · ·mn );~, ... J 201 7-02~0~ 0}:'.1·2 - ::;: .. 
179 Rasmus Pagh Hjärup 2017-02-03 07:18 
189 Lovisa Nymsh ,,. 

; 
1'$taffaiistprp : ''·" ·''.;r ·- .. ~017.;'02~03'b7~24 i I. ·- '"" ,.,·, ,i 

181 Anna Rosensköld Staffanstorp 201 7-02-03 08:09 
I 182 , Mats Hans.spn ,. ·"· • i . ,~st~'ff,äJ1l torp 

,\, , · . ' 20H tö2Y03lb8: ~ o •"' ,, ~ 

."'\ ,1'.l.• -~ .. • \Jr1i .i• :, ) ,,,:: ~J. ~. 1,> ,.;· ... , 
183 Mikael Rosensköld Staffanstorp 201 7-02-03 08:21 
184 Mc;!filda H~Jtgr!3n ,. ·:,,,: ·:; i ftJjä°tlJRJ ·~: ,, }~, :t:._ 1 ~! fO \ 7:0_21QJ, OJf13~ . I ,. 

,.,;,',, . . ~· ., 
185 Karin Losell Staffanstorp 201 7-02-03 09:12 
f86 Maria ~rin.k ,lu,'{, 

' .fSJaff9~sJcitP. e-. ,W,tfl" ·11 )fi 11201•7".-02l031·og:2-5 "ijf" 
"" " "· - uO, ~ -:.· i'\_' •• , ... ' " ... ,.'\. 

187 Gunilla Lindner Malmö 201 7-02-03 12:15 
~8'8 I• Brig\itc{ Freariks'$On 

. ... 
fSf~ffsi.nsto,rp . '2b1i7-0210·3 '13!46 ' ,\; ~~·"'.'1 1 

' . :~~; 'i." . "' ' .. . ,; .,.,,. 
189 linnea khalil Malmö 201 7-02-03 14:07 
19·0 Lo4is,e Gar:nming . - "" 1~ Stam~n~torp ) I' -~ ·,, 2ow.;og: o-3· 1.5,12-2 ' ,, _Jl. 

~·,, ,1 •o .ai . r ;};< c1 .• ~ ·m•l ,,· , .. 

191 Erik af Klinteberg Staffanstorp 2017-02-03 16:46 
192 F.elicia'F (1'~(':\i rSJaJfänstcfo5 .~-~-1tW~-· 2:ow-,02~0.3, 21~5_5· ., ,. 

··-
193 Kerstin Strand Staffanstorp 2017-02-04 07:19 
19~ Nils N.o·rdtorp r.. I,' 1· ,r, '"'.S_taffi:lostå,rp, . '' 2ofr :94!04'. ff8 :2_7 ,7, ·;1>1 •• ,,c .. .. ' 
195 Petra Johansson Hjärup 2017-02-04 10:10 
196 Stefan Nyström ,.-,t .. iHljarug ';,< ;",.1-c :,.1 20,W-02!0f1 1 o:45 .,, " 

·I ... 
197 Leo Guldåker Staffanstorp 2017-02-04 11 :08 
198 Sofia Gull 'liljänm 2017-p2!b4 12:02 

,,. , 
,·' :.· •.• -- r< •::.. ., 

199 Frida Abenius Staffan stor 2017-02-04 19:18 
200 Hedvig Johnsson Staffanstorp .. ~,. ' 201ii'-02-04 22:27 -,, - ., .. '· ~.,. ' 

(3 
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Nej till nedskärning! Sida: 5/5 

I 1;1,: 1 
I 

, ; i I \1 I' J• : i'. 1 
J 

201 Anders Johnsson Staffanstorp 2017-02-05 11 :08 
202 Erik J6hn~,son -· ' ... SJaffåo~tprP, 

-,• . 
I ,20'1_AQ?~Q?.. 1f .4~._ l' ;,,IJ .I~ .,,._ ( ,.., i: ·' ,. -.. 

203 Anna Thelin Staffanstorp 2017-02-05 17:41 
204 Alma Jahic 

,, ., 
'$'täffanstorp 2017-02~0q 08:p? ;-

205 cicilia sivander Hjärup 2017-02-06 10:05 
206 Vilma Gusta(sson 

, .. 
A Staffanstorp 2017-04-06:,1 O:Q5 I .. , . 

207 Anders Adolvsson Hjärup 2017-02-06 10:20 
208 Henrik Olof?~on 1Hj~hm ti;; I' ,-.,, 

,· . 2'017~02-06 ·10122 . :~1:, ,·,. , •. ,,. 'l. ,, I 1' i ,"> :,j , t' ..-~:;, ! ,,\.I 
209 Anna Gavelin Staffanstorp 2017-02-06 11 :22 
210 Kerstin Ha'ns~ori t\1" .•. •1. Hj~rup 20_17 .921oq n :2.8 ; 'i ' ,. j 

-~ \~ .- " J' <' • 

211 Monique Santos Staffanstorp 2017-02-06 11 :37 
212 Daniela S?.äbo ~I'. j' ,l 

f " ' 
St~ffa.nstorp . "'" '·l,.'' ,.··; 20'f7-02: o·e . 1 n so r··"· ,,,.' .. 

' I... ~ ' • _. 

213 Sofia Gustavsson Hjärup 2017-02-0611:59 
214 Kri~ti.nf! F pr~ ·, ,,,. 

, ,Sta{fpn?torp 
,: 2017-,Q4;70~ \ 1~:Q9. 

,. 
,':; .•• ,l' ,,.,•.: ·l:, ,, . '·" 

215 Kristin Slätteke Staffanstorp 2017-02-06 12:06 
216 Tina' Geha'~'ä.13r '.}:_~} I' St~ffa.o.storp \• !;:;.~~ .. , 1;· " . · 2:ow=-.02-Q"6,'f:~iif? ., ~;:i·\,:;.:, 
217 Barbara Johansson Hjärup 2017-02-06 12:39 
218 Boris Matkovic 

,~ .... , 
,'~$taffa'nsforp ·y, ;}l H 2017~0t Q~ fQ:5p· ' ...,. 

h ,. ..... f' ..... ,. ., ... __ .. 
219 Antonia Bommarco Hjärup 2017-02-06 13:32 
220 Tomas Gustafsson Sta,ffanstorp 

,.,, 2·017-02-0,6 14:03 l 
.,. . ,._ . ,.,., 
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C5 

KS, 13 mars 2017 

miljöpartiet de gröna QJ 
STAFFANSTORP 

Reservation mot beslut i ärende 2017-KS-22 
Ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp reserverar s ig mot beslutet att endast en 

ämneskurs s ka vara valbar i musikchecksystemet och att ämnes km·s två därmed 
utgår. 

Vi anser att beslutet skadar musikskolans verksamhet på kort och lång sikt, och drabbar de elever 

som idag valt mer än en ämneskurs för a tt på så sätt kunna kombinera exempelvis undervisning i 

o lika instrum ent eller i e tt instrument kombinerat med sångundervisning. Konsekvenserna har in te 

ba rnens bäs ta för ögonen och riskerar att i en re lativt nära framtid försätta Staffa nsto rp i en 

s ituation där mus ikskolan stå r utan behörig personal , eftersom tjänster fö rsvinner från 

mus iksko la n samtidig t som de högre utbildni ngarna inte längre fokuserar på att utbilda nya 

inst rumental pedagoge r. Därmed riskeras kommunens hela mus iksko levcr ksamhct genom detta 

ogenomtä nkta s parbet ing. 

\'i s tä ller oss bakom Socia ldemo kraternas yrkande om att is tä llet justera a nslaget till nämnde ns 

budget fö r a lt möjliggöra e n fortsatt verksamhet enligt nuvarande villkor. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 
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Sta ffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§31 Förslag till ändrad taxa för avgifter i musikskolan (2017-KS-115) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att höja elevens egenavgift med 200 krono r per år, d v s 100 kronor per termin samt 

att ändringen gäller från och med 201 7-07-01. 

Ärendet i korthet 
Den nuvarande egenavgiften i Musikchecksystemet antogs 2012. 

Per elev och termin 
Ämneskurs, 1- 3 elever 1 200:-
Liten grupp, 4 -12 elever 550:-
Sto rgrupp, 13 elever eller fler 400:--

Den 14 december 201 6 fö reslog Kultu r- och fri tidsnämnden en höjning av egenavgiften 
med 200 kr per år, dvs 100 kr per termin. 

Per elev och termin 
Ämneskurs, 1- 3 elever 1 300:-
Liten grupp, 4 -12 elever 650:-
Storgrupp, 13 elever eller fl er 500: --

Förslaget är att ändringarna ska börja gälla från och med 2017-07-01. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att höja elevens egenavgift med 200 kronor per år, d vs 100 kronor per termin 
samt att ändringen gäller frå n och med 2017-07-01. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att egenavgiften ska 
höjas motsvarande förändringen i KPI januari 2013-januari 2017 (dvs. 
konsumentprisindex = 1, 76 % ) Ändringen enligt att-satsen ska gä ll a från och med 
201 7-07-01 samt att 160 tkr (skillnad mellan Alliansens fö rslag och KPI uppräkning) 
föreslås finansieras via kommunstyrelsens anslag fö r oförutsedda behov. 

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

Ordförandes sign 

C-3 
I Justerandes sign 

ro 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans101ps 
kommun 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokol I 

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

Omröstningsresultat 

2017-03-13 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enlighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande. Se voteringslista § 31. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande, se reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserve rar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, se 
reservation. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse 201 7-03-07 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41, 2016 
Konsekvensanalys Rocksko lan 
Konsekvensanalys LIMUS 
Konsekvensanalys Staffanstorps Musikskola 
Konsekvensanalys Staffanstorps Musikskola Piano 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ord fö randes sign I Jusrerandes sign 

(}{) 
I Urd ragsbesryrkande 
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Sta ffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §31 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till ändrad taxa för avgifter i musikskolan, 2017-KS-115 

Voteringslist( or) 

Omröstn ings resultat 

Ledamot 

Christian Sonesson (M), ordförande 

Pierre Sjöström(S), 2:e v ice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

Laila Olsen(S), ledamot 

Lil iana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövenda hl(S), ledamot 

Er ic Tabich (M), ledamot 

Ri cha rd Olsson(SD), ledamot 

Tina Xhemajli(M ), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn M agnusson(L), ledamot 

David Wittlock(M P), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Resultat 

c3 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

fll>agJe26aff '69 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 



Reservation - Musikskolans 
musikcheck/höjning av musikskolans 
avgift 

Socialdemokraterna reserverar sig till förm ån för våra egna yrkanden nämligen 
• avslag att höja elevens egenavgift med 200 kronor p e r år, dvs 100 kronor 

per termin utan egenavgiften föreslås höjas motsvarande förändringen i KPI 
jan 2013-jan 2017 (dvs konsumentprisindex= 1,76%), 

• ändringen enligt att-satsen ska gälla från och med 2017-07-01 , samt 
• att 160 tkr (skillnad mellan Alliansens försla g och KPI uppräkning) föreslås 

finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda be hov, 

Bakgrund 
I budgeten för 2017 har Kultur- och fritidsnämnden fått e tt sparbeting på 1 miljon 
kronor. Effekterna av besparingen var inte kända för kommunfullmäktige . Men nu 
klargörs effekterna av den moderatledda alliansens och SD:s po litik. Det är på 
kulture n som d et ska sparas, d et är våra ba rn och ungdomar som åt erigen ska vara 
före må l för bespa ringar (tydligen räckte det inte att skolans värld fick spara 10, 5 
miljoner kronor i 2017 års budget). 

Det före komme r redan idag en snedrekrytering när det gäller deltagande i 
musikskolan. Det är svårare att nå ba rn och unga frå n ekonomiskt och socialt svaga 
grupper och möjlighet e rna att delta i musikskola n skiljer sig åt också mellan 
tätorter och glesbygd . 

Vi me na r att avgifte n inte få r vara ett hinder för att a ll a b arn, oavsett bakgrund, ska 
kunna delta i musikskola ns verksamhet och Staffanstorps kommun borde sna rare 
hitta åtgärde r för att motve rka d e n snedrekryteringen som vi redan har i vår 
kommun. Tills d etta ä r gjort tillåte r vi avg iften förändras me d inflationen. 

I Sverige ä r spannet stort me lla n de kommuner som e rbjuder en kostnadsfri 
ve rksa mhet och de som beslutat om höga avgifter; te rminsavgift er på upp till 
1.710 kronor per t e rmin med tillägg för instrume nthyror förekommer. Den 
genomsnittliga te rminsavgifte n i landet låg 2014 på 656 kronor vilket är den lägsta 
nivån (juste rat för inflation) sedan 1997. Tretton ko mmuner i landet t og under 2016 
inte ut någon te rminsavgift. Fle ra kommune r har infört vissa avg iftsfria 
verksamheter. Många kommune r tillämpar också syskonrabatt och andra rabatter. 

De högsta avgifte rna betalar familjer i förortskommuner till storstäderna och som 
lägst ä r avg ifte rna i kommune r i glest befolkad e regioner. Det verkar också finnas 
e tt visst samba nd me llan politisk majoritet i kommunfullmäktige och avg iftsnivåer 
d är de högst a avgifterna åt e rfinns i kommune r me d borgerlig majoritet och de 
lägst a i kommuner med röd-grön majoritet . 



Socia ldemokraterna anse r att d et är viktigt att ba rn aktivera r sig oavsett vad man 
har för intresse. 

Vi ska a lltid uppmuntra vå ra barn och ungdomar till aktiv ite te r d å e rfare nhet e r visa r 
att ba rn som ä r aktiva på sin fritid oftast pre ste rar bättre resultat i skolan. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-03-13 

1::: (.~S) 



CJ 

KS, 13 mars 2017 

miljöpartiet de gröna QJ 
STAFFANSTORP 

Reservation mot beslut i ärende 2017-KS-115 
Ändrad taxa för avgifter i musikskolan 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp reserverar sig mot beslutet att höja avgiften för 
musikskolan med 200 kr per år. 

\ 'i anser at t en avgiftsökning med 200 kr per år är orimligt hög, oc.:h att det dessutom är en 

avgifts höjning som görs under and ra halvå ret 2017 för att täcka ett sparbeting för helårets budget, 

vilket gör att det under 2018 kommer att skapas en dubbel intäktsökning för kommunen jämfört 

med 2017, något som inte kan anses motiverat av kostnadsbil dcn. Vi anser inte att den 

ogenomtänkta hudgcthanteringen ska <l rabba cnskil<la musikskoleclevers förä l<lra r. 

Vi ställer oss bakom Socialdemokraternas yrkande om att begränsa en even tuell avgi ftshöjning till 

att inte vara högre än utveckli ngen av konsumentprisindex under föregående år. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 
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Staffansto<ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§32 Ansökan om ekonomiskt stöd till Staffanstorps Motorfestival 
2017 (2017-KS-121) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Staffanstorps Motorförening ekonomiskt stöd med 65 000 kr i syfte att 
stödja evenemanget Staffanstorps Motorfesti val 2017. Bidraget fi nansieras inom 
kommunstyrelsens resultat. 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps Motorförening har till Staffanstorps kommun inkommi t med en ansökan 
om ekonomiskt stöd till Staffanstorps Motorfesti val som kommer att äga rum lördagen 
den 3 juni 2017. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bevilj a 
Staffanstorps Motorförening ekonomiskt stöd med 65 000 kr i syfte att stödja 
evenemanget Staffanstorps Motorfesti va l 201 7. Bidraget fin ansieras inom 
kommunstyrelsens resultat. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bi fa ll till ordföra ndens yrkande enligt ovan men yrkar att 
bidraget ska finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse 2017-03-07 
Ansökan 
Program Motorfesti va len 201 7 

Bes I ut skickas ti Il 
Staffanstorps Motorförening 

Ordförandes sign 

LS 
/ Justerandes sign 

1J 
/ Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto<ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§33 Förvaltade stiftelser - Verksamhets- och revisionsberättelser för 
år 2016 (2017-KS-56) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga verksamhets- och revisionsberättelser för år 2016 för av Staffans torps 
kommun förvaltade stiftelser till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser redovisning av verksamhets- och rev isionsberättelser fö r år 2016 fö r av 
Staffanstorps kommun förva ltade stiftelser. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson yrkar att kommunstyrelsen ska besluta fö reslå 
kommunfullmäktige besluta att lägga verksamhets- och revisionsberättelser fö r år 2016 
för av Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 48, 201 7 
Revisionsberättelse förva ltade stiftelser 2016 
Verksamhetsberättelse stiftelser 2016 
Ekonomisk sammanställning 

Beslut skickas ti Il 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 

Ordförandes sign I Juscerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto<ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§34 Förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare" 3 kap § 

19a kommunallagen (2017-KS-74) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap § 19b i kommunallagen för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare . 

Lagen innebär i korthet att: 
Kommuner har skyldighet att systematiskt och strukturerat följa upp verksamhet som 
bedrivs genom upphandlat avta l. 
Kommuner ska genom reglering i sådant avtal möj liggöra allmänhetens insyn i den 
verksamhet som bedrivs. 
Kommunen har en generell informationsskyldighet när enski lda personer kan välja 
mellan olika utförare. 
Fullmäktige, under varje mandatperiod, ska besluta om ett program med generella 
riktlinjer för uppföljning av privata utförare. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till Nino Vidovics (M) yrkande enligt ovan med den 
ändringen att meningen under punkten 6, tredje stycket som lyder enligt följ ande: 
" Information som kan begäras är exempelvis rörande kvalitet, avvikelser, 
årsredovisning m m." ändras t ill " In formation som kan begäras för att ge all mänheten 
skälig insyn i verksamheterna är exempelvis verksamhetens kvali tet, avvikelser i 
verksamheten, persona len och deras vi llkor, miljö, mångfalds- och jämstä lldhetsarbete, 
privata utförares ekonomi och ägarförhållanden och företrädare . (Områden i enl ighet 
med förarbete till SOU 2013:53 Privata utförare- kontroll och insyn)". 

Beslutsgång 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

1u 
I Utd ragsbestyrkande 
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Staffons to,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 201 7-03-13 

Ordföranden ställ er yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i en lighet med Nino Vidovics (M) yrkande en ligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommstyrelsen godkänner fö lj ande omröstn ingsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat i enl ighet med Nino 
Vidovics (M) yrkande. Se voteringsli sta § 34. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt ti ll förmån för eget 
yrkande. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för Pierre Sjöströms (S) 
yrkande. 

Besl utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 49, 2017 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av pri va ta utförare 

Ordförandes sign I Justerandes sign , I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto1ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista : §34 

Voteringslista 

Ärende: Förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av ptivata utförare" 3 kap§ 19a kommunallagen, 2017-KS-74 

Voteringslist( or) 

Om röstn ingsresu ltat 

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 

Li li ana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Richard Olsson(SD), ledamot X 

Tina Xhemaj li(M), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Björn Magnusson(L), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Yvonne Nilsson((), ledamot X 

Resultat 8 5 0 



Reservation - Förslag till program 
med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande nämligen bifall till 
förslaget med en ändring nämligen att meningen som lyder enligt följande " Information 
som kan begäras är exempelvis rörande kvalitet, avvikelser, årsredovisning m m. ändras till 
"Information som kan begäras för att ge allmänheten skälig insyn i verksamheterna är 
exempelvis verksamhetens kvalitet, awikelser i verksamheten, personalen och deras 
villkor, miljö, mångfalds- och jämställdhetsarbete, privata utförares ekonomi och 
ägarförhållanden och företrädare. (Områden i enlighet med förarbete ti ll SOU 2013:53 
Privata utförare- kontroll och insyn) 

I kommunallagen anges uttryckligen att om en kommun eller ett landsting sluter ett avtal 
med en privat utförare ska kommunen genom avta let tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänhet en skälig insyn i den verksamhet som lämnas över. Hur 
allmänhet ens insyn ska tillgodoses ska anges i det program med mål och riktlinjer för de 
kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Vad insynen ska omfatta 
blir beroende på vilken angelägenhet som avses. Enligt utredningens uppfattning bör det 
dock normalt ställas krav på att uppgifter om exempelvis personalen och dess kompetens, 
utbildningsnivå och kapacitet ska kunna lämnas ut. 

Utredningen som föregick ändringen i lagen föreslår att det ska vara en uttrycklig 
skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som 
bedrivs av privata utförare. Vidare ska det vara en skyldighet för fullmäktige att ant a ett 
program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som 
lämnas över till privata utförare. 

Om Staffanstorps kommun menar allvar med att vi ska vara en kvalitetskommun måste vi 
stä lla krav höga krav på insyn gällande fakt orer som kan komma att påverka kvaliten 
exempelvis kan personalens sammansättning (utbildningsnivå) men också 
anställningsvillkor (vidaranställda kontra timanstä llda). 

Vi menar också att det kan vara av intresse att följa upp såväl ekonomin som 
ägarförhållandet. Inte minst om verksamheten ska vid ett upphörande övertas av 
Staffanstorps kommun pga. lagstiftningen. Kommunen har exempelvis ett ansvar att 
erbjuda utbildning till elever i kommunen vilket innebär också ett ansvar för kommunen att 
ha en viss beredskap när det gäller att tillhandahålla elevp latser i de kommunala skolorna. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-03-13 



KS, 13 mars 2017 

miljöpartiet de gröna Ql 
STAFFANSTORP 

Reservation mot beslut i ärende 2017-KS-74 
Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare 3 kap § 19a 
kommunallagen (2017-KS-74) 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp reserverar sig mot beslutet att anta programmet 
med föreslagna otydliga formuleringar 

Vi anser att programmet är ett viktigt dokument, som syftar till att öka me<lhorgarnas miijlighetcr 

till insyn i komm unala angelägenheter, iivcn när utförandet sker i priva t regi. Just Jä rfor haJc vi 

önskat att Pierre Sjöströms (S) yrkande vunnit bifall, <lä J en ursprungliga ordalyJl:lscn under 

punkten 6, tredje stycket (" Informat ion som kan begäras är exempelvis rörande kval itet, avvikelser, 

årsredovisn ing mm .") lämnar alltför stort tolkningsutrymme över vad "med mera" omfattar för 

fö retagen och tjänstemännen när de ska ta ställning ti ll frågor från allmänheten. 

\ 'i menar att elen föres lagna formuleringen i Pierres yrkande, som fö ljer intentionerna i förarhetc t 

till SOU 2013:53 Privata utförare - kontroll och insyn, är tydligare: "Information som kan begäras 

för att ge all mänheten skälig insyn i verksam heterna är exempelvis verksamhetens kvalitet, 

avvikelser i verksamheten, personalen och deras villkor, miljö, mångfalds- och jämställd hets

arbetc, privata utförares ekonom i och ägarförhållanden och företrädare." Vi anser a ll denna 

tydligare formulering vore önskvärd även i vårt kommunala program. Oavsett vilkc,t kommer vi att 

utgå från att avsikten med det befintliga dokumentet är att ti llgodose de exempel som nämns i 

förarbetet, då den otydliga beskrivningen som nu antagits bör tolkas till frågestä llarens fö rdel. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittloek 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§35 Beslutsattestanter för 2017 för balanskonton (2016-KS-614) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till beslutsattestanter för år 2017 för balanskonton i enl ighet med 
upprättat förslag. 

Ärendet i korthet 
Föreligger upprättat förslag till beslutsattestanter för år 2017 för ba lanskonton. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna 
förslag till beslutsattestanter för år 2017 för balanskonton i enlighet med upprättat 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 50, 2017 
Attestförteckning balanskonton 2017 

Beslut skickas ti Il 
Ekonomichefen 

Ordfö randes sign I Justerandes sign j Utdragsbestyrkande 
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§36 Uppdrag om revidering av Översiktsplan för Staffanstorps 
kommun- Framtidens kommun, perspektiv 2039 (2017-KS-49) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillsätta en styrgrupp, med Björn Magnusson (L) som ordförande, bestående av 
följande åtta ledamöter, Christian Sonesson (M), Eric Tabich (M), Pierre Sjöström (S), 
Carina Dilton (S), Björn Magnusson (L), Richard Olsson (SD ), David Wittlock (MP), 
Björn Larsson (C), då med uppdrag att, då i enlighet med regleringen i 3 ka p plan- och 
bygglagen, i samverkan med kommundirektören, utarbeta förslag ti ll en reviderad 
översiktsplan för Staffanstorps kommun, 

att styrgruppen även, i samverkan med kommundirektören, ska ta fram ett 
Bostadsförsörjningsprogram för Staffanstorps Kommun, då i enlighet med lagen om 
bostads försörjning, 

att styrgruppen ska redovisa lämnat uppdrag avseende Bostadsförsörjningsprogram till 
kommunstyrelsen senast vid dess ordinarie sammanträde den 29 maj, samt 

att styrgruppen ska redovisa lämnat uppdrag avseende Översiktsplan till 
kommunstyrelsen senast vid dess sista ordinarie sammanträde under 2019. 

Ärendet i korthet 
En aktuell och brett förankrad ÖP behövs för att möjliggöra samhällsutveckling och 
detaljplanering, och för att föra en dialog och skapa förtroende för den utveckling man 
vill göra . Inte minst bidrar den till att skapa ett långsiktigt förtroende mellan 
medborgaren och kommunen. 

Staffanstorps nu gällande översiktsplan, Framtidens kommun Perspektiv 2038, antogs 
av kommunfullmäktige 2009 och aktualitetsförklarades 2011 . Genom ett omfattande 
dia log- och visionsarbete togs ett tvärsektoriellt helhetsgrepp över kommunens 
framtidsfrågor och ett brett förankrat framtidsdokument skapades. Översiktsplanen -
Framtidens kommun perspektiv 2038 - är därför inte ba ra en övers iktsplan utan är 
samtidigt också både ett visionsdokument och ett styrdokument fö r kommunens 
verksamheter. 

Till viss del är den nuvarande översiktsplanen, eller framtidsdokumentet, fortfarande 
aktuell och en stark bärare av kommunens vision och till växtmål. Därigenom kan den 
fortfarande fungera som bas och utgångspunk t när det gäller a tt utforma den nya 

Ordförandes sign J Justerandes sign 
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översiktsplanen. Andra delar däremot är inte lika aktuella utan behöver omarbetas, 
kompletteras ell er utvecklas för att möta förändrade värderingar, samhäll sutmaningar, 
lagk rav mm. 

Syftet med att rev idera Staffanstorps översiktsplan är att utveckla och förädla 
framtidsdokumentet avseende vision, identitetsbärare och styrprinciper, samt att 
omvärdera och aktuali sera inriktningen gä llande markanvändnings- och 
bebygge lseutvecklingen med hänsyn till nya planeringsförutsättningar och 
kunska psunderl ag. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
tillsätta en styrgrupp, med Björn Magnusson (L) som ordförande, bestående av 
fö ljande åtta ledamöter, Christian Sonesson (M), Eric Tabich (M), Pierre Sjöström (S), 
Carina Dilton (S), Björn Magnusson (L), Richard Olsson (SD), David Wittlock (MP), 
Björn Larsson (C), då med uppdrag att, då i enlighet med regleringen i 3 kap plan- och 
bygglagen, i samverkan med kommundirektören, utarbeta förslag till en rev iderad 
översiktsplan för Staffanstorps kommun, att styrgruppen även, i samverkan med 
kommundirektören, ska ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram för Staffanstorps 
Kommun, då i enlighet med lagen om bostadsförsörjning, att styrgruppen ska redovisa 
lämnat uppdrag avseende Bostadsförsörjningsprogram till kommunstyrelsen senast vid 
dess ordinarie sammanträde den 29 maj, samt att styrgruppen ska redovisa lämnat 
uppdrag avseende Översiktsplan ti ll kommunstyrelsen senast vid dess sista ordinarie 
sammanträde under 2019. 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande enligt ovan med tillägget 
att uppdraget ska även in fatta ett bostadsfö rsörjningsprogram för Staffanstorps 
kommun med tillhö rande handlingsplan för bostadsförsörjningen i den kommande 
översiktsplanen. Att rev ideringen omfattar följande bostadspolitiska mål : "Människor 
med olika villkor och förutsättn ingar ska ha möjligheter att finna en bostad. Det 
betyder att kommunen måste planera både för det som efterfrågas och fö r de behov av 
bostäder som finns. Det är viktigt att det finns bostäder som efte rfrågas av dem som 
vä ljer att fl ytta till vår kommun för ex. arbete, samtidigt som svaga gruppers 
möjligheter att få en bostad säkras." 

Beslutsgång 
Ordförande ställer, sedan kommunstyrelsen godkänt denna proposi tionsordning, fö rst 
proposition på Pierre Sjöströms (S) tilläggsy rkande enligt ovan och fi nner att 
kommunstyrelsen har beslutat att avslå detta ti lläggsyrkande. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 
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Kommunstyrelsen godkänner fö ljande omrösningsproposition. 

2017-03-13 

Den som vi ll att Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande ska avslås röstar ja. 
Den som vill att Pierre Sjöströms (S) ti ll äggsyrkande ska bifallas röstar nej . 

Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutat att avslå Pierre 
Sjöströms (S) ti lläggsyrkande. Se voteringslista § 36. 

Ordföranden stä ller därefter proposition på eget m.fl. yrkande enligt ovan och finner 
att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån fö r eget 
tilläggsyrkande, se reservation. 
Ledamoten för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån fö r Pierre Sjöströms (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-03-07 rev KS 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 51, 201 7 

Beslut sk ickas till 
Tj änsteskrivelse 2017-02-03 

Ord fö randes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Voteringslista: §36 

Voteringslista 

Ärende: Uppdrag om revidering av Översiktsplan för Staffanstorps kommun- Framtidens kommun, 
perspektiv 2039, 2017-KS-49 

Voteringslist( or) 

Om röstn i ngsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson(M), ordförande X 

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

Laila Olsen(S), ledamot X 
Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich{M), ledamot X 

Ri chard Olsson(SD), 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 

Resultat 8 5 0 

(S 



Reservation - Revidering av översiktplan 
för Staffanstorps kommun 

-----~-------~ ;;;:========----------======-----:---
Socia ldemokraterna rese rverar sig till förmån för vå rt eg et yrkande nämlig en bifa ll t ill 
förslage t med tillägge t att uppdrag et även ska innefatta ett bost adsförsörjningsp rogram för 
Staffansto rps kommun med tillhörande handlingspl an för bostad sförsörjningen i den 
kommande öve rsiktsplanen. Att revide ringen omfattar följ ande bostadspo litiska mål: 
"Människor med olika villkor och förutsättningar ska ha möjligheter att finna en bostad. Det 
betyder att kommunen måste planera både för det som efterfrågas och för de behov av 
bostäder som finns. Det är viktigt att det finns bostäder som efterfrågas av dem som väljer 
att flytta till vår kommun för ex. arbete, samtidigt som svaga gruppers möjligheter att få en 
bostad säkras." 

Tillgång till goda bost äde r är e n viktig fråga båd e fö r de n som ä r i behov av en ny bost ad och 
för samhä llet i st o rt. Boendefråg o r ä r d ärför även e n viktig del i kommunens strat egiska 
a rbet e . Det övergripande målet fö r bostadsförsörjningen i ko mmu nen ä r g od livsmiljö och 
boende för a lla. 

De n 1 janua ri 2014 trädde e n ändring i kraft i lag e n o m ko mmunernas 
bostadsförsörjnin gsansva r. Ändringen berö r Staffansto rps kommun på följande sätt. Riktlinjer 
fö r bostadsförsörjnings-p rog rammet ä r e n de l av arbe t et med att utveckla boendevillko ren i 
kommunen. I programmet ska också finnas e n ana lys av befo lkningsutveck ling, 
bostadsbygga nde och marknadsförut sättningar. De t ska också inne hålla riktlinje r och insatser 
som syftar till att underlätta för bost adssöka nd e att hitta e n passande bostad. 

Riktlinje r för bost adsförsörjningen ska antas av ko mmunfullmäkt ige unde r varje 
mandatpe riod. Fö rändras fö rut sättningarna för de antagna riktl injerna ska nya riktlinje r 
upprättas och antas av ko mm unfullmäktige. Lag (2013:866). 

Ko mmunens ri ktlinje r för bostadsförsö rjningen ska minst innehålla fö ljande uppg ifte r: 

1. ko mmunens mål fö r bost adsbygg ande och utveck ling av bost adsbest åndet , 
2. ko mmunens plane rade insatse r fö r att nå uppsatta må l, och 
3. hu r ko mmunen ha r t agit hänsyn till re levant a natio ne lla och regiona la må l, planer och 

prog ram som är av be tyd e lse fö r bostadsförsörjningen. 

Uppgifte rna ska särskilt grundas på e n analys av den demo grafi ska ut vecklingen, av 
efterfrågan på bost äd e r, bost adsbehovet fö r särs kilda g rupper och marknadsförutsättningar. 
Lag (2013:866) . Länsstyre lsen ska lämna ko mmune rn a i länet råd, information och underlag 
fö r deras p lane ring av bost adsförsörjninge n. Länsstyre lsen ska u ppmärksamma kommunerna 
på be hovet av sa mo rdning me llan ko mmuner i frågo r o m bost adsförsörjning och verka fö r att 
såd an samo rdning ko mmer till stånd. Lag (201 3:866). 

Kommune ns riktlinje r fö r bost adsfö rsö rjningen ska vara vägledande vid t illämpningen av 2 
kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2013:866). 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-03-13 
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§37 Yttrande över samråd angående översyn av Översiktsplan för 
Malmö (2017-KS-9} 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till M almö stad överlämna i ärendet föreliggande yttrande, daterat 2017-02-03, 

som synpunkter på Ö versiktsplan fo r M almö, aktua litetsprövning och översyn 2016-
17, underl ag för samråd. 

Ärendet i korthet 
Infö r aktua litetsprövning och översyn av Översiktspla n för Malmö har Malmö stad 
arbetat fram ett samrådsunderlag som behandlar översynens inr iktning utan a tt ange 
färd iga förslag till ändringar. Samrådsunderlaget är en programförklaring som består 
av en redogörelse för översiktsplanens aktua litet och de förändrade fö rutsättningar 
som gör att planen i vissa avseenden behöver ses över. 

Yrkanden 
O rdföranden Christian Sonesson (M ) yrka r att kommunstyrelsen ska besluta att till 
M a lmö stad överl ämna i ärendet föreliggande yttra nde, daterat 2017-02-03, som 
synpun kter på Översiktsplan för M almö, aktualite tsprövning och översyn 2016-17, 
underlag för samråd. 

Beslutsgång 
O rdföra nden konstaterar att det endast före ligger et t förslag t ill beslut och fi nner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52, 2017 
Yttrande över översiktsplan Malmö, öve rsyn 16-1 7 
Sam rå dsunderlag 
E-post 

Beslut skickas till 
Malmö stad 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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§38 Yttrande över samråd för ombyggnad av Väg 108 Staffanstorp -
Lund, mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun (2016-KS-309) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande över granskningshandling för väg 108, Staffanstorp-Lund i enlighet 
med upprättat förslag daterat 2017-02-15. 

Ärendet i korthet 

Trafikverket har upprättat en granskningshandling för vägplan för väg 108, 
Staffanstorp-Lund. Förslaget innebär en breddning av väg 108 norrut för att skapa en 
2+2-väg separerad med mitträcke. I samband med detta kommer även fl era 
plankorsningar att stängas. Staffanstorps Kommun har tidigare yttrat sig över denna 
plan i samrådsskedet och lämnar nu även in ett yttrande i granskningsskedet. 

Yrkanden 
Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (5), att kommunstyrelsen 
ska besluta att avge yttrande över granskningshandling för väg 108, Staffanstorp-Lund 
i enlighet med upprättat förslag daterat 2017-02-15. 

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

Protokollsanteckning 
David Wittlock (MP) lämnar protokollsanteckning, se bilaga. 

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 53, 2017 
Yttrande Granskningshandling väg 108 Staffanstorp - Lund 
Kungörande och granskning 
Illustrationskartor 
Vägplan MKB 
Vägplan MKB karta 
Planbeskrivning granskningshandling 
Plankartor 
Profilritningar 
Samrådsredogörelse 
Typsektion 
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KS, 13 mars 2017 

miljöpartiet de gröna QJ 
STAFFANSTORP 

Protokolls-anteckning 
Yttrande över samråd för ombyggnad av Väg 108 Staffanstorp -
Lund, mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun (2016-KS-309) 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp önskar lämna följande protokollsanteclming i 
samband med beslutet att lämna yttrandet till Trafikverket 

Miljöpartiet anser i sakfrågan att det inte är en prioritet att bredda väg 108 mellan 

trafikplats Lund Södra och Staffanstorp enligt förslaget. Att göra så leder möj ligen till en marginellt 

säkrare väg, me n på den ko rta sträcka vi ta lar om uppnås kn ap past va re sig någon särskild titlsvinst 

e lle r en ökaJ s~ikerhct som gö r att satsningen är försvarbar vaJ gäller kostnader e lle r 

användni ngen av jordbruks mark fö r a tt tillgodose bilis mens prioriterade ställni ng. Vi anser a tt 

sats ningar hör prioriteras på sådana trafiklösningar som ökar kollekt ivt: resande och cykelpend ling. 

Vi s täller oss iinclå bakom kommunstyrelsens )1trande i d etta ä rende, främst för a tt vi 

håller med om att i det fall en u tbyggnad av väg 108 ska göras så ska den planeras i samband med -

ell er efter - plane ringen av Trafikpla ts Lund Södras nya utfo rmning. 1 annat fall planeras delarna i 

fel ordning med risk för en då lig he lhetslösning med ogenomtänkta fl öd en ti ll/ över/ från E22 för 

såväl b ilis ter so m för cyklis te r och fotgängare. 

Dessutom ställer vi oss g ivetvis bakom yttrand ets punkter om att värna kollektivt ra fikens fun ktion 

utmeJ väg 108 och att mer vikt s ka läggas på att ås tadkomma säkerhet fö r os kyddade trafikanter i 

samband med pl a neringen av helheten utmed s träckn ingen . 

Vi lämna r denna protokollsanteckning för att tydli ggö ra fö r kommuninvånarna varfö r vi välje r att 

stå hakom yttrandet, och hoppas a tt ovanstående för klarar vårt stä llni ngstagande . 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 

C5 Page 46 of 59 



Sta ffansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§39 Yttrande över begäran om ställningstagande gällande 
Snabbcykelstråk väg E22 Malmö- Lund (2016-KS-233) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avge i ärendet föreliggande yttrande daterat 2017-02-15 till Tra fikverket avseende 
Snabbcykelstråk Malmö-Lund. 

Ärendet i korthet 
Trafikverket Region Syd planerar anlägga ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund 
genom Burlövs och Staffanstorps kommuner. Trafik verket tar nu fram en vägplan med 
syftet att få fler att vä lja cykel som transportmedel och att öka cykelpendlandet. 
Vägplanen är nu framme vid samrådshandling och i denna fi nns två alternativa 
sträckningar av snabbcykelstråk på vilka Trafikverket önskar få in synpunkter. I denna 
remiss önskar trafikverket få svar på kommunens syn på sträckningen, behov av nya 
kopplingar samt standard och förväntningar på snabbcykelstråket. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att avge i ärendet fö religgande 
yttrande daterat 201 7-02-15 till Trafikverket avseende Snabbcykelstråk Malmö-Lund. 

Dav id Wittlock (MP) yrkar i enlighet med bilaga. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med Eric Tabichs (M ) yrkande enligt ovan. 

Reservationer 
Ledamoten för Miljöpartiet reservera r sig skriftligen till förmån fö r eget yrkande, se 
reservation. 

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 54 2017 
Yttrande snabbcykelstråk 201 7-02-1 5 
Skrivelse 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Ö versiktskarta, båda korridorerna 
Övers i ktskarta, gröna ko rridoren 
Översiktskarta, lila korridoren 
Ritningar, lila korridoren 
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Ritningar, gröna korridoren 

Beslut skickas till 
Trafikverket 

2017-03-13 
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13 mars 2017 

miljöpartiet de gröna Q 
STAFFANSTORP 

Yrkande, Yttrande snabbcykelstråk väg E22 
--Mal·FF10-i=l::IA€i1------------------

Miljöpartiet de g1·öna yrkar att yttrandets avslutande stycke ändras till följande (änd1·ingar i 
fetstil): 

"Staffanstorps kommun anser att de planerade resurserna för snabbcykelstråket ska 

kompletteras med resurser för tidigare överenskommen satsning på det befintliga 

cykelstråket längs väg 852 / Gamla Lundavägen. Vägplanens granskningshandling för det 

befintliga stråket måste revideras med målet att det befintliga stråket rustas upp till en hög 

standard. Det befintliga stråket har ungefär samma längd som det planerade snabbcykelstråket och 

prognoserna för antalet cyklister visar på en blygsam ökning jämfört med nollalternativet. Genom 

att upprusta befintligt stråk finns stora möjligheter att, åtminstone clelvis, uppnå syftet med 

snabbcykelsträket, nämligen att underlätta för cykling, få fler att ställa bilen och bö1ja cykla, 

erbjuda cyklisterna en snabb, bekväm och säker förbindelse, kortaste vägen mellan Malmö och 

Lund och fä ut stora samhällsvinster för både miljö och hälsa. På detta sätt kan vi tidigare nå 
resultat och snabbcykelstråket kan utgöra ett långsilrtigt komplement, vars fördelar 
bör utvärderas separat - ijämförelse med kostnadsbilden och andra aspekte1·, som 
till exempel denjordbruksmark som tas i anspråk." 

Vårt resonemang: 

Denna ändring anser Miljöpartiet är viktig för att visa att Staffanstorp inte stänger dörren till ett 

snabbcykelstråk, även med de frågetecken som lyfts i yttrandet i övrigt. Det bör rimligen vara 

möjligt att satsa på två cykelfrämjande satsningar samtidigt, precis som det brnkar vara möjligt att 

satsa på de mindre bilvägarna samtidigt som det satsas på motorvägarna. Det har i yttrandet 

framgått vilka svar vi har på de frågor som önskades i yttrandet och det känns opåkallat att i 

sammanhanget begära att resurserna i ett projekt ska flyttas till ett helt annat projekt som redan är 
överenskommet. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 
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miljöpartiet de gröna Q 
STAFFANSTORP 

Reservation, Yttrande snabbcykelstråk väg E22 
--Malrne-1:tJfH:I;------------------

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot yttrandet gällande snabbcykelsh'åk väg E22 . 

Miljöpartiet de gröna har yrkat att yttrandets avslutande stycke ändras till följande (ändringar i fets til): 

"Staffa ns torps kommun anser att de planerade resurserna för snabbcykelstråket ska kompletteras med 
resurser för tidigare öve1·enskommen satsning på det befintliga cykelstråket längs väg 852 / Gamla 

Lundavägen. Vägplanens granskningshandling för det befintliga stråket måste revideras med målet att det 

befintliga st råket rustas upp till en hög standard. Det befintliga stråket har ungefär samma längd som det 

planerade snabbcykelstråket och prognoserna för antalet cyklist er visar på en blygsam ökning jämfö1t med 

nollalternativet. Genom a tt upprnsta befintligt s tråk finns stora möjligheter att, åtminstone de lvis, uppnå 

syftet med snabbcykelstråket, nämligen att underlätta för cykling, få fler at t ställa bilen och böija cykla, 

erbjuda cyklisterna en snabb, bekväm och säker förbindelse, kortaste vägen mell an Malmö och Lund och få 
ut stora samhällsvinster för både miljö och hälsa . På detta sätt kan vi tidigare nå resultat och 
snabbcykelsh·åket kan utgöra ett långsiktigt komplement, vars fördelar bör utvärderas 
sepa1·at - i jämförelse med kostnadsbilden och andra aspelder, som till exempel den 
jordbruksmarksom tas i anspråk." 

Vå1·t resonemang: 

Denna ändring anser Miljöpattiet är viktig för att visa att Staffanstorp inte st änger dörren till ett 

snabbcykelstråk, även med de frågetecken som lyfts i ytt randet i övrigt. Det bör rimligen vara möj ligt att 

satsa på två cykelfrä mjande sats ningar samtidigt, precis som det brukar vara möjligt att satsa på de mindre 

bilvägarna samtidigt som det satsas på moto1vägarna. Det har i yttrandet fra mgått vilka svar vi har på de 

frågor som önskades i yttrandet och det känns opåkallat at t i sammanhanget begära att resursema i et t 

proj ekt ska flyttas till ett helt annat projekt som redan är överenskommet. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 
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§40 Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 1:6, Roos Park (2014-
KS-286) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna utarbetat förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av fast igheten 
Stanstorp 1:6 med Roos vård- och boende Fastighets AB. 

Ärendet i korthet 
Marköverlå telseavtalet reglerar villkor och förutsättn ingar för markförvä rv och 
exploatering av del av fa stigheten Stanstorp 1:6, vilken omfattas av detaljplanen fö r 
Roos Park del av Stanstorp 1:6. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna utarbeta t 
förslag till marköverl å telseavta l avseende del av fastigheten Stanstorp 1 :6 med Roos 
vård- och boende Fastighets AB. 

Pierre Sjöström (S) yrkar avslag på Nino Vidovics (M) yrkande och yrkar att området 
ska expoateras i enlighet med den socialdemokrati ska motionen som innebär att 
kommunstyrelsen får i uppdrag a tt snarast ta initiativ till att det byggs hyresrä tter på 
An nerovägen/Skå nevägen. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ll er yrkandena mot varandra och finner att kom munstyrelsen besluta t i 
enlighet med Nino Vidov ics (M} yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande rösta r ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Omröstni ngsresultat 
Kommunstyrelsen har med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslu ta t i enli ghet med Nino 
Vidovics (M ) yrkande, se voteringsli sta § 40. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig skriftligt till fö rmån för eget 
yrkande , se reservation. 

Ordförandes sign 

(j 
I Justerandes sign 

ffJ 
I Utdragsbestyrkande 
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Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

Ledamoten fö r Mi ljöpartiet reserverar sig muntligt ti ll förmån för Pierre Sjöströms (S) 
yrkande. 

Bes I utsu nderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 56, 2017 
Marköverlåtelseavtal Roos Park 170216 expl sign 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret, Plan- och exploateringsavdelningen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

cS 1J 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflansto,ps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Voteringslista: §40 

Voteringslista 

Ärende: Marköverlåtelseavtal för del av Stanstorp 1:6, Roos Park, 2014-KS-286 

Voteringslist(or) 

Omröstningsresultat 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ordföra nde 

Pierre Sjöström(S), 2:e vice ordförande 

Nino Vidovic(M), vice ordförande 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot 

Tina Xhemajli(M), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ledamot 

Resultat 

Ja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 0 



Reservation markanvisningsavtal 
området Annerovägen/ Skånevägen 

Precis som vi socialdemokrater tillsammans med kolonilottsinnehavarna hävdade före valet 2010, så 
hade vi gärna sett att koloniområdet vid Anne rovägen/Skånevägen f ått vara kvar som en grön oas 
där sinnena fick ro och stillhet och ett område där många kolonister fick odla blommor och grönsaker 
i ett centralt läge. Friskvård för många pe nsionärer som bodde i anslutning t ill området och s ina ko
lonilotter. Nyttjanderättsavtalet med kolonisterna blev uppsagt och arrende na upphörde den sista 
februari 2012. Ett övergångsavtal t ecknades som gällde fram till den 31 oktober 2012 då kolonisterna 
flyttade från området. Området är nu tömt på sitt innehå ll och ser ut som en åker mitt i samhället. 
Frågan är om det blir någon byggnation i enlighet med de ursprung lig a planerna på gamla koloniom-

rådet 

Planområdets centrumnära läge gör att det, ur ett hållbarhetsperspe ktiv, är motiverat att bebygga 
och på så sätt skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Avsikten var att det skulle byggas seniorbo
städer på marken som ligger mitt inne i Staffanstorp, men de som lämnade sina kolonier tvivlar på att 
det kommer att ske i brådrasket. Deras gissningar var och är att Annerovägen/Skånevägen kommer 
att stå öde ett bra t ag. De har fått rätt. Det har st ått tomt nu då fö ret aget som t änkte bygga bostä
derna drog sig ut proje ktet. Nu görs ännu ett försök. 

Trots e n ökning av befolkningen har antalet hyresrätter minskat i vår komm un jämfört med 2008 (in

nan försäljningen av allmännyttan skedde). Den extrema och växande bristen på hyresrätter drabbar 

främst - men inte bara - de m som inte är et able rade på bostadsmarknaden, till exempel ungdomar. I 

dag står me r än en kvarts miljon unga i Sve rige utan egen bostad. Näst an var fjärde ung vuxen 

tvingas bo kvar hemma hos förä ldrarna . Samtidigt ligge r bostadsbygg andet på historiskt låga nivåer. 

Det finns inget skäl att anta att förhållandena i Staffanstorp skulle vara annorlunda. Nybyggnationen i 

vår kommun har till största de l best ått av villor och bost adsrätter. Andelen hyresrätter är liten. Det 

finn s därför ett stort be hov av att bygga hyresrätter så att våra ungdomar kan flytta hemifrån och t ill 

våra äldre som önskar lämna s ina villor. Och sedan 2010 har inte en enda hyresrätt byggts i vår kom

mun. Det är nu dags att börja bygga hyresrätter i vår kommun. 2014 skrev vi en motion som gick ut 

på att bygga vanliga hyresrätte r på rubricerad tomt. Vi ville då att kommunfullmäktige skulle beslut a 

uppdra åt kommunstyre lse n att snarast t a initiativ till att bygga hyresrätter på Annerovä

gen/Skånevägen. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-16 om ett markanvisningsavtal för det 

tidigare koloniområdet. Ett avtal som inte blev av. Nu försöker man igen. Vi befarar att projektet 

komme r att inne b ära att man bygger lyxlägenhete r (då man bygger på det sk. Victoria Park
konceptet) . Ett koncept som få medborgare har råd att efte rfråga. Vi har redan prövat äganderätter 

och bostadsrätter, byggda i centrum de senaste åren, som blev svårligen sålda. Vi anser istä llet att vi 

borde bygga vanliga hyresrätte r och eventue llt trygghetslägenheter, som medborgarna har råd att 

efte rfråga. Kommunen har ett ansvar för att människor med olika vill kor och fö rutsättningar ska ha 

möjligheter att finn a e n bostad. Det betyder att kommunen måste planera både för det som efterfrå

gas och för de be hov av bostäder som finns. Det är viktig t att det finn s bostäder som efterfrågas av 

dem som väljer att flytta till vår kommun för ex. arbet e, samtidigt som svaga gruppers möjligheter att 
få e n bostad säkras. Vår bedömning är att markanvisningsavta let Annero/ Skånevägen inte uppfyller 

ovanst ående kraven. 
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Samma nträdesprotokoll 2017-03-13 

§41 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nollvision för 
ungdomsarbetslösheten (2016-KS-452) 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om en nollvision för ungdomsarbetslöshet i Staffanstorps kommun 
samt att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendet i korthet 
I en motion har Torbjörn Lövendahl (S) yrkat att Staffanstorps kommun, på samma 
sätt som Vellinge kommun gjort, ska teckna en överenskommelse om en nollvision för 
ungdomsarbetslösheten i kommunen. 

Ungdomsarbetslösheten i Staffanstorps kommun är låg, både jämfört med ri ket och 
Skåne. Anta let öppet arbetslösa i åldern 18-24 år uppgick ti ll 2, 7% som årsmedeltal 
för 2016. Detta motsvarar 45 personer. 

Staffanstorps kommun har sedan december 2015 en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om en ansökan med medel från Delegationen fö r unga till arbete -
sk DUA. I denna ha r identifierats samverkansformer och projekt. 

Med utgångspunkt i tecknade överenskommelser och förd dia log med 
Arbetsförmedlingen kan ett avtal om att genomföra en nollvision va ra ett komplement 
till DUA och en sådan kan omgående tas fram enligt modell för Vellinge. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra t ill 
kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om en 
nollvision för ungdomsarbetslöshet i Staffanstorps kommun samt att därmed anse 
motionen bifallen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 57, 20 17 
Motion 

Ord föra ndes sign I J usrera ndes sign j Urdragsbestyrkande 

(5 fJ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 158, 2016 

Ordfö randes sign I Justerandes sign 

~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§42 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande program 
för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata 
utförare (2016-KS-576) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i ärendet redovisade anse motionen bi fa ll en. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) yrkar i en motion angående program för uppföljning och insyn 
i verksamheter som utförs av privata utförare att ett sådant program som anges i 
kommunallagens 3 kap § 19b upprättas . Ändr ingen i kommunal lagen trädde i kraft 1 
januari 2015 och innebär att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett 
program med mål och riktl injer för hur sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privat utförare ska följ as upp samt hur allmänheten ska beredas till fälle till insyn. 
Staffa nstorps kommun har tagit fram ett sådant program vilket förelagts för beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Christian Sonesson (M ) yrkar, med instämmande av Pie rre Sjöström 
(S), att kommunstyrelsen ska besluta fö reslå kommunfullmäktige besluta att med det i 
ärendet redovisade anse motionen bifallen. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och fin ner att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 58, 2017 
Motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 38, 201 7 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga info rmationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-03-13 

a) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om arkeologisk utredning, steg 1 in för 
detaljplanläggning för verksamheter, på del av Staffanstorp Stanstorp 5:1 , f.d. Djurslöv 
7:12, Tottarp socken, Staffanstorps kommun, Skåne län. Dnr 2017-KS-106 
b) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om tillstånd till ingrepp i fornlämning nr 5 i 
Uppåkra socken med villkor om arkeologisk undersökning i for m av en 
schaktningsövervakning inom del av fastigheterna Lilla Uppåkra 1:2, 1:8, Stora 
Uppåkra 1:2, 8:3, 8:8 och S:14, Staffanstorps kommun, Skåne län. 
c) Beslut från Länsstyrelsen Stockholm gällande tillstånd till kameraövervakning, 
Polismyndigheten. Dnr 2017-KS-20 
d ) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande tillstånd till yrkesmässig överlåte lse av 
särskilt farliga kemiska produkter, Swedish OLA Agro AB. Dnr 2017-KS-48 
e) Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting gällande beslut att stä ll a sig 
bakom målet om ett rökfri tt Sverige 2025. 
f) Brev från Migrationsverkets vikarierande generaldirektör gäll ande Migrationsverkets 
uppdrag att anvisa kommuner att ta emot nyanlända. 
g) Beslut från Länsstyrelsen Stockholm gä llande till stånd till kameraövervakning, 
FastOut AB. Dnr 2017-KS-32 
h) Beslut frå n Länsstyrelsen Stockholm gä llande tillstånd ti ll kameraövervakning, 
Sweco Civil AB. Dnr 2017-KS-45 
i) Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder fö r att alla 
unga ska påbörja och full fö lja en gymnas ieutbildning (SOU 2016:77). Dnr 2016-KS-
63 1 
j) Undertecknat nyttjanderättsavta l för del av fast igheten Staffanstorp Stora Uppåkra 
12:2 (Hjärup 4:2). Dnr 2017-KS-97 
k) Undertecknat nyttjanderättsavtal med Veidekke Bostad AB beträffande plats för 
visningsbod, Vikhem IV. Dnr 2016-KS-131 

Besl utsunderlag 
Sammanställning a-k 
Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-13 

Ordförandes sign 

cs 
I Justerandes sign 

1V 
I Utdragsbestyrkande 
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§44 Redovisning av delegationsbeslut {2017-KS-31) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Kom munjuristens delega tionsbesl ut : 

2017-03-13 

a) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen i Örebro län gällande Spectravision AB:s ansökan om t il lstånd till 
kameraövervakning. Dnr 2017-KS-93 

b) Delegationsbes lut enligt punkt 4.1 i delegationsordningen avseende yttrande t ill 
Länsstyrelsen i Jönköpings län gä llande Skogsstyrelsens ansökan om ti llstånd till 
kameraövervakning. Dnr 201 7-KS 92 

c) Delegationsbeslut enligt punkt 4.1 i delega tionsordningen avseende yttrande till 
Länsstyrelsen i Stockholms län gä llande ansökan från Miss ing People Sweden om 
tillstånd till kameraövervakning. Dnr 2017-KS-69 

d) Delegationsbeslut enligt punkt 4. l i delegationsordningen avseende yttrande ti ll 
Länsstyrelsen i Västerbottens län gä llande Sveaskog Förvaltni ng AB:s ansökan om 
till stånd till kameraövervakning. Dnr 201 7-KS-73 

Beslutsunderlag 
Sammanställning a-d 

Ordförandes sign I Ju srerandes sign 

4J 
I Urdragsbesryrka nde 
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