
statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2016-04-25 
Sammanträdestid: 18.00-22.00, ajournering 19.40-20.00 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
Paragrafer: § § 49-80 

Ordinarie ledamöter: 

Christian Senesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Videvie (M) 
Laila Olsen (S) 
Jonas Andersson (SD) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Björn Magnusson (L) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pauli (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Dilton (S) 

Tjänstgörande ersättare: 

1(49) 

Tina Xhemajli (M) Pierre Lindberg (M) §§ 49-80 
Björn Larsson (C) 
Björn Stigborg (S) ej § 55 Hali Lideli (S) § 55 
Hans Rochester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Nilsson (L) 
Karin Palmqvist (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SD) 
Bertil Persson (M) Staffan Linde § § 49-80 
Rickard Sewerin (S) 
Asa Ekstrand (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Raili Pikkusaari (V) 
Eric Hamilton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Ö h man ( --) 
Nils-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) Ordf. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

t: 



Slaffanstorps 
kommun 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kom m u nfu Il mäktige 2(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

Magnus Lunderquist (KO) 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Carlsteclt (M) 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 

Richard Fridh (S) 

Totalt 41ledamöter 

Bertil Palm § § 49-80 

Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) 
Rådhuset, 2016-04-29 klockan 11.00 

Justeran e Hans Rochester (M) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Kommunfullmäktige 3(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-25 
statfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 

Kommunfullmäktige 
2016-04-25 

Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

g~/ 

18.00-22.00, ajournering 19.40-20.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 49-80 

2016-04-29 
2016-05-21 
Rådhuset 

Justerandes signatur 

!IM d/z-
l/ 

U t d r agsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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DATUM: 2016-04-25 

Innehållsförteckning 
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§66 

§67 

§68 

§69 

§70 
§71 

§72 

§73 
Ordförandens signatu r 

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av 
protokollet .................. .... ..... ... .. ... .. ... .. ... ..... .................. .......... ..... ....... ........ 6 
Godkännande av föredragnings listan .......................................................... 7 
Medborgarförslag gä llande fyrverkeripjäser .... .................... ....... .... ......... .... 8 
Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2015 för av Staffanstorp 
kommuns förvaltade stiftelser ......................................... ... ....................... 10 
Arbetsordning för ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun ............. 11 
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i Staffanstorps kommun 
........................ ...... .. .... .. ..... ...... .. ..................... ........... ........................... ... 12 
Antagande av detaljp lan för de l av Hjärup 18:2 m. fl., Åttevägen ............. 13 
Antagande av deta ljplan för de l av Hjärup 4:2 m. fl., Banvallsvägen ......... 16 
Antagande av detaljplan för del av H järup 4:2 m. fl., Stationsbron ....... .. .. 17 
Antagande av detaljplan för del av H järup 4:2 m. fl., Vragerupsvägen ...... 18 
Motion från Laila Olsen (S) om en god personalkontinuitet i hemtjänsten i 
Staffanstorps kommun ...................... .......... ...... .. ..... ... .... ......... ............. .... 19 
Motion från Laila O lsen (S) om att inrätta en dietist för god och säker 
nutritionsvård i Staffanstorps kommun ..................................................... 22 
Motion från Laila Olsen (S) om att avbryta kundva l enligt LOV inom 
hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och kva litetsuppföljning i 
Staffanstorps kommun .... ..... .......... .. ... .. .... .. ......... .. ... ... .. ..... ... .... .. ...... ..... .. 25 
Motion från Cecilia Cavall in (MP) om begränsning av användandet av 
pyrotekniskt materialunder jul- och nyårshelgen i Staffanstorps kommun 28 
Motion från Richard Olsson (SD) angående r itualslaktat kött i Staffanstorps 
kostpolicy ........................... ..... ..... ................................................. ... ....... . 30 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden av Bo Polsten (L) 33 
Avsägelse av uppdrag som ordförande i tekniska nämnden av Pierre 
Lindberg (M) ............................ .. ... ......................... .................................. 34 
Avsägelse av uppdrag som l:e vice ordförande i tekniska nämnden av 
Anders O lsson (C) ............................................................................... ..... 35 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Staffanstorps Centrum AB av Björn 
Magnusson (L) ............. .................. .................. ... ........... ....... ....... ............ 36 
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande gä llande 
nämndens överskridande på minus 22,8 miljoner kronor i bokslutet 2015 37 
Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande Norra 
skolan ............. ...... ..... ... ... ....... ..... .......... ....... ......... .................. ....... ......... . 38 
Anmälningar ..... ........ ... ........ ............... ......... .... ............ ....... ............... .... ... 39 
Medborgarförslag om att kommunen inte ska upplåta mark eller lokal för 
försä ljning av fyrverkerier inför nyåren .............. .. ............................... .... .. 40 
Medborgarförslag om buskar som skymmer sikten för övergångsstället vid 
Skolgatan ............... ........................ ................. ...... ....... ......... .............. .. .... 41 
Medborgarförslag om parkering vid Jeppsagård ....................................... 42 

Justj~es si~ Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kom m u nfu Il mäktige 5(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§74 M edborgarförslag om att anslå en del av Blekingevägens parkering till 
boendeparkering ........... .. ...... .. ..... .... ... ..................... ... .... ..... ..... ..... ... .. .. .... 43 

§ 7 5 Avsägelse M argit Persson Bekassy (L) .. .. ...... .. .................. .. ............ .. .... ..... 44 
§ 76 Avsägelse Kent Lindlöf (MP) .................... .. ........ ........ ................ .. .... ........ 45 
§77 Avsägelse Harald Svedberg (V) .............. .. .. .... .................. .. .... .. .. .. ............ . 4 6 
§ 78 Avsägelse Lars Öst (V) .................. .. ................ .... ...... .. ............ ................ .. 4 7 
§ 79 Remittering av motion gä llande ensamkommande barn .......... .............. .... 48 
§80 Val av ersättare till tekniska nämnden efter Tony Pel to la (L) .. .. ................ 49 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(49) 

DATUM: 20 16-04-25 

§49 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats 

för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

rr' 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll fredagen den 29 april 2016 klockan 
11.00 i Rådhuset. 

Utdragsbestyrka n de Justerandes sign~ 

liN (!IV 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

7(49) 

DATUM: 20 16-04-25 

§50 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med den ändringen att ären de 19 "Avsägelse av uppdrag som 
ledamot i tekniska nämnden av Bo Polsten (L) behandlas före ärende 17 
"Avsägelse av uppdrag som ordförande i tekniska nämnden av Pierre 
Lindberg (M), godkänna utsänd föredragningslista tillsammans med 
följande ärenden som tillkommit efter utsänd dagordning: 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag om att Staffanstorps 
kommun inte ska upplå ta mark eller lokal för försäljning av 
fyrverkerier inför nyåren 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande borttagning 
av buskar som skymmer sikten för övergångsstället vid skolgatan i 
Staffanstorp 

• Beslut om handläggning av medborga rförslag om parkeringsplatser 
vid Jeppsagå rd i Staffanstorp 

• Beslut om handläggning av medborga rfö rslag om att anslå en del av 
Blekingsvägens parkering till boendeparkering 

• Avsägelse av uppdrag som ersätta re i barn- och utbi ldningsn ämnden 
från Margit Persson Beb1ssy (L) 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 
samh ällsbyggnadsnämnden från Kent Lindlöf (MP) 

• Avsägelse av uppdrag som ersä ttare i barn- och utbildningsnämnden 
från Hara ld Svedberg (V) 

• Avsägelse av uppdrag som ersä ttare i kultur- och fritidsnämnden 
från Lars Öst (V) 

• Remittering av motion från Richa rd Olsson (SD) m.fl. angående 
ensamkommande barn 

• Val av ersätta re i tekniska nämnden efter T ony Pelto la (L) 

Ovan nämnda tillkomna ärenden kommer att behandlas d irekt efte r 
punkten "Anmälninga r ". 

Utdragsbestyrkande Justerandes s i~gna~~ 

1/!J ff!l~ 
l 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-25 

§51 Svar på medborgarförslag gällande totalförbud för all 

försäljning av fyrverkeripjäser i statfanstorps kommun 
2015-KS-409 

Kommunfullmäktige beslutar beslutar 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till det som redovisats i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Till Sta ffanstorps kommun har den 18 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gä llande förbud av all fö rsä ljning av fyrverkeripjäse r i 
Staffanstorps kommun. Förslagsställaren pekar främst på de olägenheter en 
användning av fyrverkeripjäser ger för allmänheten. 
Kommunfullmäktige besluta de den 2 november 2015 § 128 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommundirektören har yttra t sig över medborgarförslaget enligt följande: 

Kommuner utfärdar tillstånd för försäljning av fy rverkerier. I Staffanstorps 
kommun är det räddningstjänsten som ansvarar för tillståndsprövning. 
Kommuner kan enligt gä llande lagstiftning ställa krav på hur försä ljning 
gå r till samt hur lokaler ska va ra utformade och personalen utbildad. 
Utöver tillståndsgivning för försä ljningen kan i fö rekommande fa ll också 
behövas tillstånd för iansprå ktagande av a llmän platsmark. Detta då 
ti llfä lliga försä ljningspla tser upprättas . Kommunen prövar inte generell 
lä mplighet i att fyrverkeri får sä ljas och vilka k lasser av fyrverkerier som är 
tillå tet. Det styrs av lagstiftning och regler utfärdade av riksdag och 
regering. Kommunens prövning avser lämpligheten i lokaler m m enligt 
ovan. 

För de flesta fyrverkerier gä ller a tt man måste vara 18 år för att få hantera 
dem, vilket omfattar såväl att sä lja, köpa, förvara och använda 
fyrverkerierna . Den som sä ljer fyrverkerier måste kontrollera att köparen 
får hantera fyrverkerierna, det vill säga har fyllt 18 år. Kommunen 
tillsammans med p olisen utövar tillsyn. 

Då kommunen har a tt pröva lämplighet och inte vad som är godkänt att 
sä lja försslås medborgarförslaget avslås . 

Upplysningsvis h änvisas till ny lokal ordningsstadga som reglera r var och 
när fyrverkerier får användas i Staffanstorps kommun. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

jiJ/ Jt-
Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

1r;: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
medborgarförslaget med hänvisning till det som redovisats i ärendet. 

Cecilia Cavallin (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessans (M) 
yrkande enligt ovan. 

Reservationer 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 60, 201 6 
Medborgarförslag 

Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-25 

§52 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2015 för av 

statfanstorps kommun förvaltade stiftelser 
2015-KS-527 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt lägga verksamhets- och revisionsberä ttelserna fö r å r 2015 för av 
Staffanstorps ko mmun förva ltade stiftel ser ti ll handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av verksamhets- och revisionsberättelser för å r 2015 för av 
Staffans torp kommuns förva ltade stiftelser . 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
a tt lägga verksamhets- och revisionsberättelserna för å r 2015 för av 
Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser till hand lingarna . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det enelast fö religger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfu llmäk tige har besluta t i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 50, 2016 
Verksamhetsberättelse 2015 fö r stiftelserna E och J Nilssons dona tion, Egi l 
O lssons dona tion och s kolområdets samfond 
Ekonomisk sammanstä llning 
Revisionsberättelse 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka nde 



statfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-25 

§53 Arbetsordning för ungdomsparlamentet i Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-412 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande av nu gä llande arbe tsordning för 
ungdomspa rlamentet i Staffanstorps kommun, godkänna i ärendet 
föreliggande förs lag t ill arbetsordning för ungd omsparlamentet i 
Staffanstorps kommun, att gä lla från och med l september 2016, samt 

a tt finansiell t anslag till ungdomsparlamentet ska ske med 35 00 0 kronor 
per skoltermin. 

Ärendebeskrivning 

Fö religger förslag till ny arbetsordning för ungdomspa rlamentet. 
Ungdomsparlamentet ä r en viktig del i Sta ffa nstorps kommuns 
demokra tiarbete och ett beh ov föreligger att revidera och fö rändra 
nuvarande arbete. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfu llmäktige ska beslu ta 
a tt, då med upphävande av nu gällande arbetsordn ing fö r 
ungdomspa rlamentet i Sta ffanstorps kommun, godkänna i ärendet 
fö religgan de förslag ti ll a rbetsordning för ungdomsparlamentet i 
Staffanstorps kommun, a tt gälla från och med l september 201 6, samt att 
finansiell t anslag ti ll ungdomsparlamentet ska ske med 35 000 krono r per 
skoltermin. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar att det en dast fö rel igger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 51, 2016 
Förslag till a rbetsordning för ungdomsparlamentet 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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DATUM: 2016-04-2 5 

§54 Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal i 

statfanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

f/ 

2016-KS-99 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utarbetat förslag till riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavta l i Sraffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjerna för markanvisning och exploateringsavtal anger grundläggande 
principer för vad der innebär för exploatörer att teckna avtal för 
markanvisning respektive att teckna exploateringsavtal med Sraffanstorps 
kommun. Enligt lag om riktlinjer för kommunala markanvisninga r och 
enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige anta sådana riktlinjer. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt k ommunfullmäktige ska besluta 
att godkänna utarbetat förslag till riktlinjer för markanvisning och 
exploa teringsavtal i Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar arr der endast föreligger ett förslag till beslut och 
finne r att kommunfullmäktige ha r besluta t i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 54, 2016 
Förslag till riktlinjer fö r markanvisning och exploate ringsavtal i 
Staffanstorps kommun 

Justerandes signatur 

1/IJ cft-· 
Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(49) 

DATUM: 2016-04-25 

§55 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl., 

Attevägen 

Ordförandens signatur 

)i~-

2016-KS-115 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta deta ljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl., Åttevägen. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 mars 2016, § 6 a tt 
godkänna detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen med tillhö rande 
utstä llningsutlåtande enligt 5 kap plan- och bygglagen, samt a tt föres lå 
kommunstyrelsen besluta fö res lå kommunfullmäktige bes luta att anta 
detaljplan för del av Hj ärup 18:2 m fl, Åttevägen. 

Syftet med planläggningen är att möj liggöra för ny bostadsbebyggelse p å 
gräsplanen och parkeringen vid Åttevägen i centrala delen av Hjärup. 
Området är en del av H järup 18:2 m fl och omfattar ca 36 000 kvm. 
Kommunen äger större delen av marken. 

Yrkanden 

Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson (L) och 
Pierre Sjöström (S) a tt kommunfullmäktige ska besluta att anta deta ljplan 
för del av Hjärup 18:2 m.fl., Åttevägen. 

Jonas Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
deta ljplan för del av Hjärup 18:2 m.fl. Åttevägen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har besluta t i en lighet med Eric Tabichs (M) m.fl. 
yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Eric Tabichs (M) m .fl. yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Jonas Anderssons (SD) yrkande röstar nej. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Björn Stigborg (S) i handläggning och i beslutet i 
detta ärende. 

Utdragsbestyrka n de 



stalfanstorps 
kommun 

Ord förandens signatur 

Kommunfullmäktige 14(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-25 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige ha r med 36 ja -röster och 5 nej
röster beslutat i en lighet med Eric Tabichs (M) m.fl. yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tiänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M Pierre Lindberg (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s Ha Ii Lideli (S) x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bertil Persson M Staffan Linde (M) x 
Rickard Sewerin s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Beri t Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carl stedt M Bertil Palm x 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur rp,-

Kommunfullmäktige 15(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 36 s 

Reservationer 

Ledamöterna för Sverigedemokra terna reserverar sig skriftligt ti ll förmån 
för eget yrkande, se bi laga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjäns teskrivelse 20 16-03-11 
Miljö- och samhä llsbyggnadsnämndens beslut § 6, 2016-03-02 
Deta ljplan för del av Hjä rup 18:2 m fl , Åttevägen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Il/J J1!!_ 



Slaffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§56 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 

B a n v a Ils v ä gen 
2016-KS-114 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
101 att godkänna detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 m.fl, Banva llsvägen. 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fyra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Åkarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 mete r, ombyggn ad av 
stationen samt ändring av korsande förbindelser. 
Deta ljplanen reglerar området från Stationsbron söderut längs med 
Banvallsvägen och dess närområde, ner till Lommavägen. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska bes luta 
att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige ha r beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 56, 20 16 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 101, 2015 
Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m .fl. , Banvallsvägen 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(49) 

DATUM: 2016-04-25 

§57 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 

stationsbron 

Ordförandens sig na tu~ 

(r~ 

2016-KS-113 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl. , Stationsbron. 

Ärendebeskrivning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
102 att godkänna detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljp lan för del av 
Hjärup 4:2 m. fl, Stationsbron. 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp- Arlöv, från två till 
fyra spå r. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Akarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
sta tionen samt ändring av korsande fö rbindelser. 
Detaljplanen reglerar området kring Stationsbron med tillhörande 
a nsl u tninga r. 

Yrkanden 

O rdföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., Stationsbron. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett förs lag ti ll beslu t och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 57, 2016 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 102, 2015 
Deta ljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Sta tionsbron 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1/A/ Jt-



s taftanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-2 5 

§58 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., 

Vragerupsvägen 
2016-KS-112 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., Vragerupsvägen. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 december 2015, § 
103 att godkänna deta ljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl. , Vragerupsvägen 
med tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och 
bygglagen, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan 
för del av Hjärup 4:2 m.fl. , Vragerupsvägen 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planera r Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp- Arlöv, frå n två till 
fyra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjä rup, 
Åkarp och Arlöv a tt förn yas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
stationen samt ändring av korsande förbinde lser. 
Detaljplanen reglerar området norr om Stationsbron, från Banvallsvägen, 
del av Väståkravägen, samt upp till Vragerupsvägen. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl., Vragerupsvägen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige h ar beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t§ 58, 2016 
Miljö- och samhällsbyggn adsnämndens beslut§ 103, 2015 
Detaljp lan för del av Hjärup 4:2 m . fl , Vragerupsvägen. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 19(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-25 

§59 Svar på motion från Laila Olsen (S) om en god 

personalkontinuitet i hemtjänsten i statfanstorps kommun 
2014-KS-452 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 201 6-02-02 samt, 

a tt personalkontinuiteten ska beaktas när ackrediteringsvillko ren för LOV 
hemtjänst ses över och att dessa seda n ska ingå i socialnämndens 
delårsrapport och årsredovisning samt a tt dessa ska redovisas för 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har väckt en motion om god personalkontinuitet i 
hemtj änsten i Sta ffanstorps kommun. M otionären yrkar att Staffanstorps 
kommun anta r må l om att brukarna i hemtjä nsten ska träffa högst 15 
personal i månaden. Arbetsutsk ottet beslutade den 24 november 2014, § 
214 att remittera motionen till socialnämnden fö r yttrande. 
Socialnämndens bes lut § 130, 2015 och yttrande daterat 20 15-11 -19 samt 
kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2016-02-02 föreligger i 
ä rendet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 20 att bordlägga 
ärendet. 

Yrkanden 

Liliana Lindströ m (M) yrkar , med instämma nde av M agnus Lundergnist 
(KO) och Richard O lsson (SD), att kommunfullmäktige ska besluta a tt 
avslå motionen med h änvisning till det som redovisats i 
kommundirek törens tj änsteskrivelse daterad 201 6-02-02 med tillägget a tt 
personalkontinuiteten ska beaktas när ackrediteringsvi llkoren fö r LOV 
hemtjänst ses över och att dessa sedan ska ingå i socialnämndens 
delårsrapport och å rsredovisning samt a tt dessa ska redovisas för 
kommunfullmäktige. 

Laila O lsen (S) yrkar, med instämmande i Liliana Lindströms (M) 
tilläggsyrkande och med instämmande av Cecil ia Cavallin (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta bifa lla motionen. 

Beslutsgång del 1 

Ordfö randens ställer först proposition på Liliana Lindströms (M ) m.fl. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

lit/ ~-
Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 20(49) 
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yrkande om att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen med 
hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänstesk rivelse 
daterad 2016-02-02 och Laila Olsens (S) m.fl. yrkande om att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) 
m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Laila Olsens (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 
nej-röster beslu tat i enlighet med Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkande. 

O rdinarie ledamöter T iänste:örande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila O lsen s x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemaj li M Pierre Lindberg (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela N ilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bertil Persson M Staffan Linde (M) x 
Rickard Sewerin s x 
Asa Ekstrand M x 

J ust~~es sign~ Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens sig natur 

r~/--
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Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M Bertil Palm x 
Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Beslutsgång del 2 

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms {M) m.fl. 
till äggsyrkande enlig t ovan och finner att ko mmunfullmäktige ha r beslu tat 
a tt bifa lla detta tilläggsyrkande. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokra terna reserve rar sig skriftligt ti ll förmå n för 
eget yrkande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 37, 2016 
Kommunfullmä ktiges beslut § 20, 2016 
Motion 

Utdragsbestyrkande 



Reservation Personalkontinuitet inom 
vård och omsorg 

Vi rese rve rar oss mot be slut att avslå motionen om god personalkontinuitet inom 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorps kommun utgår från att vara "Framtidens kommun" och i framtidens kommun anser vi 
socialdemokrater att man ska åldras med trygghet och tillgång till en god och säker vård och 
omsorg. Vad vi kan konstatera från kvalitetsrapportens brukarenkät är att endast 40 %av 
vårdtagarna upplever sig trygga inom hemtjänsten och 43 % på våra särskilda boende. 

Frågan om en god personalkontinuitet är också en fråga som berör sysselsättningsgraden av våra 
anställda. Ju fler som arbetar heltid ju färre anställda får våra brukare möta. Anställda i 
äldreomsorgen ska få den sysselsättningsgrad de önskar, vilket vi hoppas ska öka personalens 
trivsel. Vi hoppas att personalomsättningen ska minska så att de äldre möter färre nya ansikten i 
vardagen. Dessutom är rätten att välja sysselsättningsgrad en jämställdhetsfråga i e n 
kvinnodomine rad bransch. 

För oss socialdemokrater är kontinuiteten en viktig del i arbetet med att öka tryggheten för den 
enskilde. 

Vi socialdemokrater vill öka personalkontinuiteten genom att sätta ett mätbart mål där brukaren 
inte ska behöva få sina insatser utförda av högst 15 olika personer per månad . 

Staffanstorp den 25 april 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 22(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§60 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att inrätta en dietist 

för god och säker nutritionsvård i statfanstorps kommun 
2014-KS-451 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisa ts i 
kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2016-02-02. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S ) ha r väckt en motion om a tt socialnämnden ska inrätta en 
kommundietistfunktion i Staffanstorps kommun. Arbetsutsko ttet bes lutade 
den 24 november 2015, § 213 a tt remittera motionen till socia lnämnden för 
yttrande. Socialnämndens beslut§ 129, 2015 och yttrande daterat 2015-11-
19 samt kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-02 fö religger 
i ä rendet. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016, § 21 a tt bordlägga 
ärendet. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta a tt avslå 
motionen med hänvisn ing till det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse da terad 2016-02-02. 

La ila Olsen (S) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen . 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner a tt 
kommunfu llmäktige har besluta t i enlighet med Liliana Lindströms (M) 
yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmä ktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bi fa ller Liliana Lindströms yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Laila Olsens (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 
nej-röster beslutat i enlighet med Liliana Lindströms (M) yrkande. 

Ordförandens signatur 
,/ 

Utdragsbestyrkande 

r" 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 1)// 
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Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare .Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s x 
J onas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M Pierre Lindberg (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD x 
Bertil Persson M Sta ffan Linde (M) x 
Rickard Sewerin s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric H amilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
M agn u s Lunderq u ist KD x 
M arie Saltarski s x 
T homas Carlstedt M Bertil Palm x 
Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 
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Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokra terna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 38, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-02 

U t d r agsbestyrka n de 



Reservation Inrätta en dietist för god 
och säker nutritionsvård. 

Vi reserverar oss mot beslut att avslå att införa en dietist för god och säker 
nutritionsvård. 

Undernäring ökar med åldern och det orsakar ofta stort mänskligt lidande som innebär 
längre vårdtider och ökat omvårdnadsbehov för den enskilde. Många äldre och svårt sjuka 
riskerar att utveckla undernäring, ett tillstånd som även kan ge upphov till ökad risk för fa ll 
och trycksår. Ju tidigare nutritionsproblemen uppmärksammas desto större är 
möjligheterna att förhindra eller minska dess effekter. 

Enligt socialstyrelsen är det önskvärt att samtliga kommuner har en nutritionsansvarig 
dietist inom äldreomsorgen för att vara en kunskapsresurs i det förebyggande arbetet 
med att upptäcka och behandla undernäring för våra äldre personer. 

Dietistens yrkeskompetens utgör även en resurs för kontinuerlig kompetensökning och 
handledning för personalen för att äldreomsorgen ska kunna hålla en hög kvalite i arbetet 
med kost och nutrition. 

Dietisten kan vara en viktig kunskapsresurs i arbetet med det förebyggande arbetet kring 
nutrition för de mest svårt sjuka äldre och i arbetet kring kvalitetsregistret Senior alert som 
förebygger b.la fall, undernäring, trycksår och munhälsa. 

Måltiden ska ses som en integrerad del i alla verksamheter och det är av stor vikt att 
samtlig personal har goda kunskaper för att stärka matglädjen och öka kunskapen om 
sambandet mellan mat, hälsa och välmående. 

Medarbetarna ska gemensamt bidra till att skapa goda förutsättningar för en lustfylld 
måltid och en positiv matupplevelse för den enskilde och i detta arbete är en dietist en 
stor kunskapsresurs. 

Staffanstorp den 25 april 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 
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§61 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att avbryta kundval 

enligt LOV inom hemtjänsten och införa en ny modell för 

resurs- och kvalitetsuppföljning i statfanstorps kommun 
2014-KS-453 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt avslå mo tionen med hä nvisning till det som redovisa ts i 
kommundirektö rens tj änsteskrivelse da terad 2016-02-04. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har lämnat in en mo tion om att avbryta kund va l en ligt LOV 
inom hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och 
kvalitetsuppföljning. Arbetsutskottet beslu tade den 24 november 2014, § 
215 att remittera motionen ti ll socia !nämnden för yttrande. 
Socialnämndens beslu t § 133, 2015 och yttrande daterat 20 15-1 1-20 samt 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 föreligger i 
ärendet. 

Kommunfu llmäktige beslu tade den 21 mars 2016, § 23 att bordlägga 
ä rendet. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M ) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
motionen med hänvisning till det som redovisats i kommundirektö rens 
tj änsteskrivelse daterad 2016-02-04. 

La ila Olsen (S) yrkar, med instä mmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifa lla motionen. 

Beslutsgång 

O rdfö randen stä ller yrkandena mo t va randra och finner a tt 
kommunfullmäktige ha r bes lu tat i en lighet med Liliana Lindströms (M) 
yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Liliana Lindströms yrkande röstar ja . 
Den som bifa ller Laila O lsens (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

cp/ 
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Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfu llmäktige har med 25 ja-röster och 16 
nej-röster beslutat i en lighet med Liliana Lindströms (M) yrkande. 

J 

Ordinarie ledamöter T iänste:örande ersättare Ja Nej Avstå r 
Christian Sonessen M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M x 
Ceci li a Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövenda hl s x 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so x 
Cari na Dilton s x 
Tina Xhemajli M Pierre Lindberg (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bert i l Persson M Staffan Linde (M) x 
Rickard Sewerin s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaa ri v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M Bertil Palm x 

Utdragsbestyrkande 



s taff anstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

1/ 

Kommunfullmäktige 27(49) 

• SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-2 5 

Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Reservationer 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för 
eget yrkan de, se bilaga 1. 

Ledamöterna fö r Miljöpartiet reservera r s ig muntligt till förmån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 41, 201 6 
Motion 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fiA} cft. 



Reservation 
Resurs och Kvalitetsuppföljning 

Vi, Socialdemokrater reserverar oss mot beslut att avslå motionen om att avbryta 
kundval e nligt LOV inom hemtjänsten och att införa en ny modell för resurs- och 
kvalitetsuppföljning. 

Vi anser att Staffanstorps kommun ska avbryta kundval enligt LOV Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem vilket är både kostsamt och upptar mycket personalresurser genom kontroll av 
verksamheten och där det dessutom används ett kostsamt IT-system. 

Vi anser att Staffanstorp ska ta fram ett annat resursfördelnings- och kvalitetsuppföljningssystem 
där det är fokus på kvalitEm istället för utförd tid. 

Staffanstorps kommun borde snegla på Sveriges Kvalitets Kommun 2015 Kävlinge. 

Kännetecknande för Kävlinge är att verksamheten utförs i kommunal regi där kommunen har stora 
möjligheter att löpande påverka verksamheten. Kävlinge kommun vann priset Sveriges 
Kvalitetskommun med följande motivering : "En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån 
brukarens perspektiv, har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kävlinge 
har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015 i hård konkurrens. Kommunen utmärker sig 
genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark resultatkultur, där tydliga mål hjälper 
verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet till Kävlingeborna." 

Vi anser att Kävlingemodellen med en stark resultatkultur där brukaren är i fokus borde införas i vår 
kommun. 

Staffanstorp den 25 april 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

/:tut JkK-
p;.,. sr~~ (51 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§62 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) om begränsning 

av användandet av pyrotekniskt material under jul- och 

nyårshelgen i statfanstorps kommun 
201 5-KS-485 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning ti ll det i ärendet redovisa de anse mo tionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har väckt en motion angående begränsning av 
användandet av pyrotekniska ma teria l under jul- och nyå rshelgen. 
Kommunfu llmäkt ige beslutade den 2 november 2015 § 139 att remittera 
mo tionen ti ll ko mmunstyrelsen för beredning. 
Kommundirektören har yttrat sig över motionen enligt fö ljande: 

Sraffa nsro rps kommun ha r i ny " Lokala ordningsföreskrifter" beslutat att 

"Det ä r förbjudet att använda pyrotekniska va ro r: 
-nä rmare än 100 m frå n närmsta del av för vårdhem - och 
äldreboendeändamål nyttjade Pilegå rden och Magnol iagå rden i 
Staffanstorp och Klöverlycka ns äldreboende i Hjä ru p. 
-vid idrottsevenemang på Bråhögsbadet, Staffansva llen och Uppåkravallen, 
li ksom på begravningsplatser och kyrkogårdar. 

H ä rutöver ä r det förbjudet att utan polismyndighetens till stånd använda 
pyrotekniska va ror på a nd ra tider än nyå rsafton och nyå rsdagen. 

Förbuden i denna pa ragraf gä ller såvä l o ffentlig som annan plats." 

Det beslut som fattats i ä rendet ä r vä l i linje med motionärens intentioner 
och motionen föreslås därför anses besva rad . 

Yrkanden 

C hristian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att med 
hänvisning till det i ärendet redovisade anse motionen besvarad . 

Bes lutsgång 

Ordföranden ko nstaterar att det endast fö religger ett fö rs lag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

jt/ 
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Kommunfullmäktige 29(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 61, 2016 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-25 

§63 Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående 

ritualslaktat kött i statfanstorps kostpolicy 
2015-KS-554 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, med hänvisning till minoritetsregel en ligt 5 kap. 36 § i k ommunallagen, 
återremittera ä rendet till kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet 
ska pröva om ett stä llningsstagande mot ritua lsla ktat kött behövs i dels den 
kostpolicy för Staffanstorp som är under utarbetande med beaktande av 
såvä l. skolinspektionens utta lande, EU-Iagstiftning, Sveriges lagstiftning 
inom djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socia ltjänstlagen och inte minst socia ltjänstlagens etiska råd i fråga n om 
ritua lslaktat kö tt och dels i beredningen av sva ret på motionens and ra att
sa ts. 

Ärendebeskrivning 

Richard O lsson (SD) har väckt en motio n angående ritualslaktat kött i 
Staffanstorps kostpolicy. 
Ko mmunfu llmäktige besluta den 14 december 2015, § 156 att remittera 
motio nen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottet beslutade 
den 24 februa ri 2016 att remittera mo tio nen ti ll kommundirektören för 
yttrande. 
Kommundirektören har yttrat sig över mo tionen en ligt följande: 

Staffanstorps kommun använder idag inte kött som är slaktat i en lighet 
med regler för ritua lslakt. Det regelverk som faststä lls av Livsmedelsve rket 
bedö ms svå rl igen kunna uppfyllas avseende spårbarhet och dokumentation. 
M öjligheten att ti llgodose specia lkost innehå llande animaliska livsm edel 
med tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej ti llhandahå ller 
erbjuds genom vegetarisk måltid , vilket väl uppfy ller kraven på en 
näringsriktig kost. 

Yrkanden 

Richard Olsson (SD) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson (L), att 
ko mmunfullmäktige vid d agens samma nträde ska besluta a tt, då 
Staffanstorps ko mmun idag inte använder kött som är slaktat i en lighet 
med regler fö r ritualslakt, a nse motionens första a tt-sa ts besva rad, samt 
att bifa lla mo tio nens andra a tt-sa ts innebä rande att kommunstyrelsen ska 
uppdra ti ll kostrådet att infö ra stä llningstagandet i den kostpo licy för 
Staffanstorp som är under utarbetande. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 31(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Helene Ö hma n ( -- ), i första 
hand att kommunfullmäktige ska besluta återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet ska pröva om ett 
ställningsstagande mot ritualslaktat kött behövs i dels den kostpolicy för 
Staffanstorp som är under utarbetande med beaktande av såväl 
skolinspektionens uttalande, ED-lagstiftning, Sveriges lagstiftning inom 
djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstlagens etiska råd i frågan om 
ritualslaktat kött och dels i beredningen av svaret på motionens andra att
sats, samt i andra hand att vad gäller motionens första att-sats enligt 
följande då Staffanstorp kommun idag inte använder kött som är slaktat i 
enlighet med regler för ritualslakt, anse motionens första att-sats besvarad 
samt att uppdra till kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet ska 
pröva om ett ställningstagande mot ritualslaktat kött behövs i dels den 
kostpolicy för Staffanstorp som är under utarbetande med beaktande av 
såväl skolinspektionens uttalande, ED-lagstiftning, Sveriges lagstiftning 
inom djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstlagens etiska råd i frågan om 
ritualslaktat kött och därmed anse motionens andra att-sats besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller propos ition på Richard Olssons (SD) m.fl. yrkande om 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och Pierre Sjösu·öms (S) 
fö rstahandsyrkande om å terremiss och finner a tt kommunfullmä ktige har 
besluta t att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begä rs . 
Den som bifaller Richard Olssons (SD) m.fl. yrkande rösta r ja . 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföra nden finner a tt ko mmunfullmäktige har, med hänvisning till 
minoritetsregel enligt 5 ka p. 36 § i KL, med 24 ja-röster och 17 nej-röster 
beslutat att å terremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Ordina rie ledamö ter Tiä nst2:örande ersätta re Ja Ne i Avs tår 
Christi an Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson so x 
Lil iana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

~11p 
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Torbjörn Lövendahl s 
Eric Tabich M 
Margareta Pauli M 
Ulla Winrup so 
Carina Dilton s 
Tina Xhemajli M 
Björn Larsson c 
Björn Stigborg s 
Hans Rochester M 
David Wittlock MP 

Gisela Nilsson L 
Karin Palmqvist M 
Pia Jönsson s 
Mats-Ake Westeson so 
Bertil Persson M 
Rickard Sewerin s 
Asa Ekstrand M 
Agneta Nilsson s 
Berit Lagergren M 

Bo Malmberg MP 
Fredrik Andersson so 
Raili Pikkusaari v 
Eric Hamilton M 
Werner Unger s 
Helene Öhman --
Nils-Ove Mårtenson M 
Magnus Lunderquist KO 
Marie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 

Richard Olsson so 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Motion, dat 2015-12-01 
T jänsteskrivelse, 2016-03-10 

x 
x 
x 
x 

x 
Pierre Lindberg (M) x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

Staffan Linde (M) x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
Bertil Palm x 

x 
x 
x 

x 
24 17 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 33(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§64 Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 

från Bo Polsten (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Bo Polsten (L) från hans uppdrag som ledamot i tekniska 
nämnden. 

att för resterande del av mandatperioden till ny ledamot i tekniska 
nämnden utse Björn M agnusson (L), Fäladsvägen 9, 245 62 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Bo Polsten (L) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som ledamot i 
tekniska nämnden. 

Valberedningen föres lår att Björn M agnusson (L) utses till ny ledamot i 
tekniska nämnden efter Bo Polsten (L). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-04-11 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§65 Avsägelse av uppdrag som ordförande i tekniska nämnden 

från Pierre Lindberg (M) 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt entlediga Pierre Lindberg (M ) från ha ns upp drag som ordförande i 
tekniska nämnden. 

a tt fö r resterande del av manda tperioden till ny o rd fö rande i tekniska 
nämnden utse Björn M agnusson (L), Fä ladsvägen 9, 245 62 Staffa nsto rp. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Lindberg (M ) ha r lämna t in en avsäge lse av hans uppdrag som 
o rdförande i tekniska nämnden. 

Va lbered n ingen föreslår a tt Björn M agnusson (L) utses till ny o rd förande i 
tekniska nämnden efter Pierre Lindberg (M ). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 201 6-04-1 1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

!W fl-
Utdragsbestyrkande 
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35(49) 

DATUM: 2016-04-25 

§66 Avsägelse av uppdrag som 1 :e vice ordförande i tekniska 

nämnden från Anders Olsson (C) 

Ordförandens signa tur 

0;/;~ 
f t 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Anders O lsson (C) från hans uppdrag som l :e vice o rdförande 
i tekn iska nämnden. 

att för resterande del av manda tperioden till ny l:e vice ordförande i 
tekniska nämnden utse Pierre Lindberg (M), Klarinettgränd 3, 245 42 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Anders O lsson (C ) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som l:e vice 
ordförande i tekniska nämnden. 

Valberedningen föreslå r a tt Pierre Lindberg (M) utses till ny ordförande i 
tekniska nämnden efter Anders O lsson (C). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-04-11 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§67 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Staffanstorps Centrum 

AB av Björn Magnusson (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Björn Magnusson (L) från hans uppdrag som ledamot i 
Staffanstorps Centrum AB. 

att till slu tet av den ordinarie bolagsstämman som hålls år 2019 t ill ny 
ledamot i Staffanstorps Centrum AB utse Bo Polsten (L) Lommavägen 6, 
245 62 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (L) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som 
ledamot i Staffanstorps Centrum AB. 

Valberedningen föreslår att Bo Polsten (L) utses till ny ledamot i 
Staffanstorps Centrum AB efter Björn Magnusson (L) . 

Beslutsunderlag 

Avsäge lse 2016-04-11 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§68 Svar på interpellation till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande gällande barn- och utbildningsnämndens 

överskridande på minus 22,8 miljoner kronor i bokslutet 

2015 
2016-KS-70 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt bo rdlägga ä rendet till nästko mmande ordinarie sam manträde med 
kommunfull mäktige. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation stä lld till ba rn- och 
utbi ldningsnämndens ordförande Nino Vido vic (M ) gä llande ba rn- och 
utbildningsnämndens överskridande på minus 22,8 miljoner kronor i 
bokslutet 2015 . 

Det antecknas ti ll p rotoko llet a tt ä rendet bordläggs i avvaktan på 
revisorernas granskning av barn- och utbildningsnämndens bokslut 2015. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäk tiges beslut § 31, 2016 
Interpella tion frå n Pierre Sjös tröm (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!W tJI: 



s taff anstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 38(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§69 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande gällande Norra skolan 
2016-KS-162 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlinga rna . 

Ä ren d ebeskrivn i n g 

David Wittlock (MP) ha r lämna t in en interpellation stä lld t ill 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) gä llande Norra 
skolan. 

Vid dagens sammanträde besvarade kommunstyrelsens o rd fö rande 
Christi an Sonesson (M) interpella tio nen enligt i ä rendet föreliggande 
skriftligt in terpeJla tionssva r. 

Efter yttrande från kommunstyrelsens ordförande Ch ristian Sonesson (M), 
David Wittlock (M) och Laila O lsen (S) konsta terar ordföranden Yvonne 
Nilsson (C) a tt ordet ej begärs fö r ytterliga re anföranden och fö rk lara r 
därefter överläggningen avslu tad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens o rdförandes interpella tionssvar 2016-04-22 
Interpella tion från David Wittlock (MP) 

Ordförandens sig natur Utdragsbestyrkande 
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39(49) 

DATUM: 2016-04-25 

§70 Anmälningar 

Ordförandens sig natur 

2016-KS-142 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informa tionen ti ll hand lingarna . 

Beslutsunderlag 

a) Socialnämndens ra pport om ej verkstä llda bes lu t en ligt socia ltjänstlagen 
och LSS 201 6. Dnr 2016-KS-141 

b) Pro tokoll från Länsstyrelsen gä llande utseende av ny ersä tta re i 
kommunfullmäktige. Dnr 2016-KS-1 71 

Justerandes signatur 

!iAJ lit--
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-25 

§71 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

Staffanstorps kommun inte ska upplåta mark eller lokal för 

försäljning av fyrverkerier inför nyåren 
2016-KS-163 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om att Staffanstorps kommun inte ska 
upplåta mark eller lo kal för försä ljning av fyrverke rier in för nyå ren till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps ko mmun har den l april201 6 inkommit ett 
medbo rgarförslag om att Staffansto rps kommun inte ska upplåta mark eller 
loka l för försäljning av fyrverkerier. 

Enligt kornmunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige ti ll 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att beslu ta i ett ärende som 
ha r väckts genom medborgarfö rslag, utom o m ä rendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande ka n efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslu t 
om a tt överlämna medbo rga rfö rs lage t. Sådana beslut få r fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hå llits om beslutsfö rslaget. 

I Staffanstorps kornmun är det tekn iska nämnden som svarar för sådana 
frågo r som medborgarfö rslaget rör. Kommunfullmä ktiges ordförande 
Yvo nne Nilsson (C) föres lå r därför att medborgarförs laget överlämnas t ill 
tekniska nämnden för beredn ing och beslut. 

Yrkanden 

Ordföra nden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kornmunfullmäktige ska besluta 
a tt överlämna medborgarförslaget om att Staffanstorps kommun inte ska 
upplå ta mark eller loka l för försä ljn ing av fyrverkerier inför nyåren till 
tekn iska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag t ill beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslu ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 
Med borga dörslag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

r~~ 
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§72 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

borttagning av buskar som skymmer sikten för 

övergångsstället vid Skolgatan i Staffanstorp 
2016-KS-187 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborga rfö rslaget gä llande borttagning av buskar som 
skymmer sikten fö r övergångsstä llet vid Skolgatan i Staffanstorp till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

T ill Staffanstorps kommun har den 12 april 201 6 inkommit ett 
medborgarförslag o m att buskar som skymmer sikten fö r övergångsstället 
vid Skolgatan bö r tas bort. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning få r fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att beslu ta i ett ärende som 
ha r väckts genom medborga rfö rslag, u tom om ärendet ä r av principiell 
beskaffenhet eller av stö rre vikt. Kommunfullmäktiges o rdfö rande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram fö rslag till bes lut 
om a tt överlämna medborga rfö rslaget. Sådana beslut får fattas utan 
fö regående beredning. Samråd ha r hå llits om beslutsfö rslaget 

I Sta ffansto rps ko mmun är det tekniska nämnden som svara r för sådana 
frågor som medborga rfö rslaget rör. Ko mmunfullmäk tiges o rdförande 
Yvonne Nilsson (C) fö reslår dä rfö r att medborgarfö rslaget överlämnas t ill 
tekniska nämnden fö r beredning och beslut. 

Yrkanden 

O rdfö randen Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborga rförslaget gä ll ande borttagning av buskar som 
skymmer sikten för övergångsstä llet vid Skolga tan i Staffa nstorp till 
tekniska nä mnden fö r beredn ing och beslut. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige ha r besluta t i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

O rdfö randens skrivelse 
M edborgarförslag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§73 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

parkeringsplatser vid Jeppsagård i statfanstorp 
2016-KS-188 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om parkeringsplatser vid Jeppsagå rd i 
Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 14 april 2016 inkommit ett 
medborgarförslag gällande parkeringsplatser vid Jeppsagå rd i Staffanstorp. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beska ffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram fö rslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fa ttas utan 
föregående beredning. Samråd har h ållits om beslutsförslaget. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar fö r sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande 
Yvonne Nilsson (C) föreslår därför a tt medborgarförs laget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt k ommunfullmäktige ska besluta 
att överlä mna medborgarförslaget om parkeringspla tser vid Jeppsagård i 
Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och beslu t. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag t ill beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 43(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§74 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att anslå 

en del av Blekingevägens parkering till boendeparkering 
20 16-KS-186 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt överlä mna medborgarförslag o m att anslå en del av Blekingevägens 
parkering ti ll boendeparkering till tekniska nämnden för beredning och 
beslut . 

Ärendebeskrivning 

Till Staffans to rps kommun har den 11 ap ril 2016 inkommit ett 
medborgarförslag om att anslå en del av Blekingevägens parkering ti ll 
boendeparkering. 

Enligt kommunfu ll mäktiges arbetsordning få r fullmä ktige t ill 
ko mmunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
ha r väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Ko mmunfu llmäk tiges o rd fö rande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram fö rslag t ill beslut 
om a tt överlämna medborgarförslaget. Så dana beslut får fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hå llits om beslutsfö rslaget. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågor som medbo rga rförs laget rör. Kommunfullmäktiges ordförande 
Yvonne Nilsson (C) föreslår dä rför a tt medborga rförslaget överlämnas ti ll 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborga rförs lag om att anslå en de l av Blekingevägens 
parkering till boendeparkering till tekniska nämnden fö r beredning och 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslu t och 
finner att kommun fu llmäktige har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 
M ed borgarförslag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 44(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-25 

§75 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden från Margit Persson Bekassy (L) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga M argit Persson Bebissy (L) från hennes uppdrag som ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden samt 

a tt för resterande del av mandatperioden till ny ersä ttare i ba rn- och 
utbildningsnämnden utse Lotta Lundqvist (L), Kalkstensvägen 14 , 245 45 
Staffansto rp . 

Ärendebeskrivning 

Ma rgit Persson Bekassy (L) har lämnat in en avsägelse av hennes uppdrag 
som ersä ttare i barn- och utbildningsnämnden. 

Valberedningen föreslår a tt Lot ta Lundqvist (L), Ka lkstensvägen 14, 2 45 45 
Sta ffanstorp. utses till ny ersä tta re i ba rn- och utbildningsnämnden efter 
Margit Persson Bekassy (L). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 201 6-04-20 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 45(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§76 Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden från Kent Lindlöf (MP) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Kent Lindlöf (MP) från hans uppdrag som ledamot i miljö
och samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att ge valberedningen i uppdrag att till nästkommande ordina rie 
sammanträde med kommunfullmäktige å terkomma med förs lag till ny 
ledamot i milj ö- och samhällsbyggnadsn ämnelen efter Ken t Lind löf (MP). 

Ärendebeskrivning 

Kent Lincllöf (MP) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som 
ledamot i miljö- och samhällsbyggnaclsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2 O 16-04-1 9 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;w ~-



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 46(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 16-04-25 

§77 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden från Harald Svedberg (V) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Harald Svedberg (V) från hans uppdrag som ersä tta re i barn
och utbildningsnämnden. 

att för resterande del av mandatperioden till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden utse Lars Öst (V), Nevisborg 38E, 245 45 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Harald Svedberg (V) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden . 

Valberedningen föreslår a tt Lars Öst (V) utses till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Hara ld Svedberg (V). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-04-15 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

/IJJ /t---
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kom m u nfu lim äktige 47(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§78 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden från Lars Öst (V) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Lars Öst (V) från hans uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

att för resterande del av ma ndatperioden till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden utse H ara ld Svedberg (V), Grusvägen 15, 245 91 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Lars Öst (V) har lämnat in en avsäge lse av hans uppdrag som ersätta re i 
kultur- och fr itidsnämnden. 

Valberedningen föres lår att Hara ld Svedberg (V) utses ti ll ny ersä tta re i 
kultur- och fritidsnämnden efter Lars Öst (V) . 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-04-15 

Ordföra ndens signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 48(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-2 5 
stalfanstorps 

kommun 

§79 Remittering av motion från Richard Olsson (SD) m.fl. 

gällande ensamkommande barn 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motio nen få r väckas samt remitteras till kommunstyrelsen fö r 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Richard O lsson (SD) m.fl. har lämna t in en motion gä llande 
ensamkommande ba rn. 

Beslutsunderlag 

Mo tion inkommen 2 01 6-04-22 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 49(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-25 

§80 Val av ny ersättare till tekniska nämnden efter Tony Peltola 

(L) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för resterande del av mandatperioden till ny ersä tta re i tekniska 
nämnden utse Cecilia Peltola (L), Nevisborg 38 C, 245 45 Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Ko mmunfullmäktige beslu ta den21mars 2016, § 41 att entlediga Tony 
Peltola (L) från hans uppdrag som ersä ttare i tekniska nä mnden. 

Valberedningen föres lå r a tt Cecilia Peltola (L) utses till ny ersä tta re i 
tekniska nämnden efter Tony Peltola (L). 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signa tur Utdragsbestyrkande 


