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Bilaga A 
NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

MÅNDAGEN DEN 2 DECEMBER 2013 

Ärende då ersättare 
Ordinarie ledamöter Tjäns!g_örande ersättare tjänstgjort 

Michael Sandin M Magnus Wibäck § 155-191 

Torbjörn Lövendahl s 
Ewa Thalen Fume M 

Christian Sonesson M 

Laila Olsen s Solveig_ Ohlsson §155-191 

Henrik Lethin M 
Nino Vidovic M 
Pierre Sjösh·öm s 
Björn Magnusson FP 

Rolf Ln1d MP 

Liliana Lindström M 
Leif Widmark --
Carii1a Dilton s 
Nils-Ove Mårtenson M 

Bertil Persson M 

Björn Stigborg s 
Yvonne Nilsson c 
Berit Lagergren M 

Shkurte Xhemajli M ~örn Holmberg § 155-191 

Helene Öhman FP 

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell § 155-191 

Agneta Nilsson s 
Morgan Jonsson M 

Cecilia Cavallll1 MP 

Margareta Pauli M 

Pia Jönsson s 
Sune Cederpil M 

Per-Olof Karlsson -- Ej närvarande, ingen ersättare 

Max Jörgensen M 

Wemer Unger s 
Ralph Friberg SP 
Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis § 155-191 

Eric Tabich M 

Marie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 
Lena Persson FP 

Pierre Lindberg M 

Renee Stigborg s 
Björn Larsson c Lennart Svensson § 155-191 

Magnus Lunderquist KD Annette Holm § 155-191 

Eric Hamilton M 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordforandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Innehållsförteckning 

§ 155 Investeringsbudget 2014 för Staffanstorps kommun 

§ 156 Förändringar av vissa i ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps 
kommun gällande regler om budgetprocessen 

§ 157 Ändring av plan- och bygglovstaxan 

§ 158 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun 

§ 159 Överförande av resultatenheten Reningsverket till koncernbolaget 

§ 160 Sammanträdesda tum 2014 för kommunfullmäktige 

§ 161 Besvarande av nwtion om belysning av spontanidrottsplatser 

§ 162 Besvarande av motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring 
Balderskolan 

§ 163 Besvarande av motion om Kultur- och fritidsplan för Staffanstorps 
kommun 

§ 164 Besvarande av motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats 

§ 165 Besvarande av motion om valfrihet för medborgare som har bistånd 
till hjälp med mathållning 

§ 166 Besvarande av motion om ökat ekonomiskt bistånd till Lunds 
Kvinnojour 

§ 167 Besvarande av motion om Hjärups idrottsplats 

§ 168 Besvarande av motion om att Hjärups skolor inte räcker till 

2 {68) 

Sid 

5 

9 

13 

17 

19 

21 

22 

26 

30 

33 

35 

38 

41 

43 

§ 169 Remittering av motion om översyn av n\Otioners behandling 45 

Justerandens sign tdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

§ 170 Remittering av motion om en utredning kring enheten Barn och 46 
unga 

§ 171 Remittering av motion om översyn av kommunens nya 
busshållsplats på Malmövägen 

47 

§ 172 Medborgarförslag om utomhusgym i Balders hage 48 

§ 173 Interpellation om OVK-kontroll i Staffanstorps förskolor 49 

§ 174 Interpellation om anlitande av advokatbyrå Maqs Law Finn 50 

§ 175 Besvarande av interpellation om resa till Mipimmässan i Cannes 51 
2013 

§ 176 Besvarande av interpellation om riktlinjer för fastighetsägares 52 
ansvar för att sköta renhållning och sophämh1ing 

§ 177 Besvarande av interpellation om byggnation av tankställe i närheten 53 
av mossar och vå tområden 

§ 178 Besvarande av interpellation angående svar på skrivelser 54 

§ 179 Besvarande av interpella tion angående vänortsutbyten 55 

§ 180 Besvarande av interpellation angående SIDA-projektet i Namibia 56 

§ 181 Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S) 57 

§ 182 Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ny ledamot i 58 
demokratiberedningen samt ny ersättare i valberedningen efter 
Joakim Borglin (KD) 

§ 183 Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Olle Möller 59 
(S) 

§ 184 Val av två led amöter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 60 

§ 185 Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 61 

§ 186 Val av tre revisorer och tre revisorersä ttare i Theodor Jönssons 62 
s tiftelse för år 2014 

§ 187 Anmälningar 63 

Justerandens sign Ut ragsbestyrkande 

!}J/ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

@ 

§ 188 

§ 189 

§ 190 

§ 191 

§ 192 

§ 193 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (69) 

Sammanträdesdatum 

Remittering av motion om ändrade arvode/ersättningar 64 

Remittering av motion om att stärka skyddet för våldutsatta kvinnor 65 

Remittering av medborgarförslag om att avslå motion 66 

Avsägelse av uppdrag från Joy Nilsson (M) 67 

Besvarande av interpellation om samlingssal 68 

Julhälsning 69 

l Utdragsbestyrkande Justerandens sign 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 125 
Kommunstyrelsen § 111 
Kommunfullmäktige § 155 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Investeringsbudget 2014 för statfanstorps kommun 
(dnr Ks 2012.343) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande 
av investeringsvolymer för 2014 per nämnd samt investeringsbudget för 2014 
per projekt i Staffanstorps kommun. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av ekonomichefen. 

Arbetsutskott beslutar 

att ge ekonomichefen i uppdrag att revidera förslag till investeringsbudget 2014 
flerårsplan 2015-2016 enligt arbetsutskottets lämnade direktiv som ska 
framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 
miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner 
kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor 
avser verksamheten inom balansenhet V A-verket. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till 
investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 
2014 inklusive tidplaner och kalkyler. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i 
avgörandet av ärendet. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 
miljoner kronor netto, varav 16 miljoner kronor avser kommunstyrelsens 
verksamhetsområde, 30 miljoner kronor avser tekniska nämndens 
verksamhetsområde och 20 miljoner kronor avser verksamheten inom 
balansenhet VA-verket samt, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till 
investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 
2014 inklusive tidplaner och kalkyler. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kornmunfullmäktige 
besluta att fastställa investeringsvolym för 2014 till 85,1 miljoner kronor netto, 
varav 16,1 miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 49,0 
miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20,0 
miljoner kronor avser verksamheten inom balansenheten V A-verket samt, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till 
investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 
2014 inklusive tidplaner och kalkyler i enlighet med det socialdemokratiska 
budgetförslaget enligt bilaga l. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Liliana Lindströms 
(M) och Pierre Sjöströrns (S) yrkanden enligt ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms 
(S) yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla 
Liliana Lindströms (M) yrkande. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 

Ordfbrandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 155 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstat nej." 

Vid omröstning avges 8 ja-röster då av ordföranden Cl1ristan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M), Yvonne Nilsson 
(C), Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M) och Shkurte Xhemajli (M), och 4 nej
röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila Olsen (S) och Carina 
Dilton (S), medan 1 ledamot, Helene Öhman (FP) avstår från att delta i 
kommunstyrelsens beslut. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 
miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner 
kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor 
avser verksamheten inom balansenhet VA-verket. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslag till 
investeringsvolym för 2014, besluta om investeringsbudget per projekt för år 
2014 inklusive tidplaner och kalkyler. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för egna yrkanden, se bilaga 2. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga l. 

Ordföranden firu1er att det firu1s två förslag till beslut enligt Christian 
Sonessans (M) och Pierre Sjöströms (S) yrkande ovan. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 155 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ordföranden ställer proposition på Christian Sonessons (M) och Pierre 
Sjöströms (S) yrkanden och finner att Christian Sonessons (M) yrkande vinner 
bifall. 

Votering begärs . 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition . 

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej." 

Vid omrösh1ing avges 27 ja-röster och 13 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa investeringsvolym för 2014 till 66 miljoner kronor netto, varav 16 
miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 30 miljoner 
kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20 miljoner kronor 
avse r verksamheten inom balansenhet V A-verket. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga 2. 

Ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna reserverar sig muntligt mot tage t beslut. 

Justerandens sign tdragsbestyrkande 
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Bilaga 1 
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGEs ORDINARIE 

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 2 DECEMBER 2013 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende§ 155 

JA NEJ AVSTÅR 
Michael Sandin M Magnus Wibäck x 
Torbjörn Lövendahl ~ s x 
Christian Sonesson M x 
Laila Olsen s Solveig Ohlsson x 
Henrik Lethin M x 
Nino Vidavie M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind MP x 
Liliana Lindsh·öm M x 
Lei1 Widmark -- x 
Carina Dilton s x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Bertil Persson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvmme Nilsson c x 
Berit Lagergren M x 
Shkurte Xhemajli M Björn Holmberg x 
Helene Öhman FP x 
Kjell Jönsson SPI Grumar Lindell x 
Agneta Nilsson s x 
Morgan Jonsson M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Margareta Pauli M x 
Pia Jönsson s x 
Stme Cederpil M x 
Per-Olof Karlsson --
Max Jörgensen M x 
Werner Unger s x 
Ralph Friberg SP x 
Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x 
Eric Tabich M x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Lena Persson FP x 
Pierre Lindberg M x 
Renee Stigborg s x 
Björn Larsson c Lennart Svensson x 
Magnus Lw1derquist KO Annette Holm x 
Eric Hamilton M x 
Ewa Thalen Fi.J.me M x 
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Investeringsprojekt 

belopp i tkr 

Kommunstyrelsen 

Årliga inves teringar 

IT Infrastruktur KS 

Brand/rädd ningsutrustning rlj 

Fordon rtj 

Nya investeringar 

Digita lt a rkiv MOS 

E-bygglov MOS 

Högtryckskompressor rlj 

Sky-Iift rtj 

Pågående investe ringa r 

In fartsskyltning 

Platina 

IT Pla ttfo rm KS 

Beslu tstödssystem 

Kom sys tem rökdykning r tj 

Baldersskolan inventa rier 

Slaffansva lle ns lP 

Infrast ruktu rers 

Utgifter 

Nettoinvester ing 

Hjärups lP 

Infrastrukturers 

Utgift er 

Netto investering 

Spontanidro ttsplatser 

Ridanläggning Kabbarp 

Infrastruk turers 

Utgift er 

Ne tto investeri ng 

Investe ringsreserv 

Totalt KS 

Inkomster 

Utg ifter 

Nettoinvesteringar 

INVESTERINGAR 2014 

Budgel Plan Plan 

2014 2015 2016 

500 2 000 2 000 

700 200 200 

400 

2 000 

500 

300 

6500 

500 

l 000 

500 

o o o 

11000 

20376 2000 

9376 2 000 o 

- 1 000 

o o o 

- 5 000 5 000 

11 000 o o 
27 076 13 400 13 700 

16 076 13 400 13 700 

Prognos 

totalt 

2000 

500 

300 

6500 

1 045 

4 621 

5 524 

2 349 

290 

22 250 

41149 

18 899 

17 000 

31 000 

14 000 

4 100 

o 
1 247 

1 247 

39250 

100 625 

61 375 

Berä knat 

avslutsår 

Årligen 

Å rligen 

Å rligen 

2015 

2015 

2015 

2016 

2013 

2014 

2014 

2014 

2013 

2013 

2013 

2015 

2015 

Å rligen 

l nvesteringsb udget 2014 
(S) förslag 



INVESTERINGAR 2014 

Investeringsprojekt Budget Plan Plan 

belopp i lkr 2014 2015 2016 

Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet 

Årliga investeringar 

CC-vägnätet 500 500 500 

Ökad trafiksäkerhet - 2 000 2 000 

Belysning 1000 1 000 1 000 

Upprustning grönytor 2000 2 000 2 000 

Lekplatser 2000 2 000 2 000 

Beläggning 9000 9 000 9 000 

Nya investeringar 

Busshållplatser Kronoslättsvägen 250 200 200 

Sliparev/Sockerbruksv gcffV 750 

Trädalle Storgatan - Valhallavägen - 2 500 

GC Industrivägen 500 

Klockaregårdsvägen/Slättvägen 100 650 

GC JärnvägsgatantrY 500 

GC Västanväg!VädervägenffV 600 

Trafiksäkerhetsåtgärder B rå hög/TV 

Pågående investeringar 

GC Knästorp-Gastelyckan - 1 000 

Borggårds a11e GC mm 200 

Truckvägen 100 500 4 200 

GC Stp-Burlöv-Malmö 1788 

Rekreationspark Hagalid 

Infrastrukturersättning 2 500 2 500 

Utgifter - 3000 3000 

Nettoinvestering 500 500 500 

Rekreationspark Hjärup 

Exploateringsbidrag JM 4000 3568 

Utgifter - 5000 4000 

Nettoinvestering 12000 1 432 4000 

GC Lommavägen 

Infrastrukturersättning 200 1 550 

Utgifter 200 1 548 

Nettoinvestering o -2 o 

Borggårdsområdet 564 

Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen - 840 

Grönplan 450 585 

skyltprogram -Vesum naturområde 500 500 500 

GC G:a Dalbyvägen Kyrkheddinge 1900 

Prognos 

totalt 

650 

4 500 

500 

750 

500 

600 

1 500 

2 500 

6200 

5000 

1 850 

5000 

10300 

5300 

9090 

30000 

20 910 

l 950 

1 950 

o 

2 200 

4 500 

1 050 

1 500 

1 800 

2 500 

Beräknat 

avslutsår 

Årligen 

Årligen 

Årligen 

Årligen 

Årligen 

Årligen 

2016 

2014 

2015 

2015 

2015 

2015 

2016 

2017 

2015 

2014 

2016 

2014 

2017 

2017 

2015 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2014 

Investeringsbudget 2014 
(S) förslag 



INVESTERINGAR 2014 

Investeringsprojekt Budget Plan Plan 

belopp i t kr 2014 2015 2016 

GC Västanväg södra 

Inkomster o o o 
lllfrastruklllrersättllillg 

Skt!llelrafikell 

Utgifter 200 200 

Nettoinvestering 200 200 

Mellanvångsparken 

Hjärup 4-spår allmän plats mark 200 200 

Hjärup 4-spår DP Banvallsvägen 200 1 000 

Hjärup 4-spp DP stationsbron 200 1 000 

Esarp väg 798 500 

GC/gata Kyrkheddinge 940 

Totalt TN skatte 

Inkomster 4 200 7 618 2 500 

Utgifter 53 242 41 019 29 000 

Nettoinvesteringar 49042 33 401 26 500 

Prognos 

totalt 

3 694 

2 000 

1 694 

3 694 

o 

9 500 

700 

1 700 

1 400 

500 

940 

Beräknat 

avslutsår 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2014 

2014 

Investeringsbudget 2014 
(S) fö rslag 



Investeringsprojekt 

belopp i t kr 

Tekniska nämnden V A 

Årliga investeringar 

Servisledningar 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvestering 

Relining 

Nya investeringar 

Hjärup 

Nordstrands-Bjuggs väg 

Järnvägsgatan-Hotellvägen 

Kerstis väg 

Dagvatten Brågarp 

Sockerbruksvägen-Sliparevägen 

Brågarp V - Idrottsv in kl pumpsin 

Pågående investeringar 

Grevie-Beden 

Brågarp västra spv-ledninglpump 

Borggårds alle vtn-spv-dgv 

Gullåkra mosse 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvestering 

Philsv Uppåkra spv ledn/pump 

Maskinvägen spv-ledn!pump 

Kyrkheddinge-Stp spv-ledn/pump 

Ledningar Aspvägen m fl 

Faodialedningen dagv magasin 

Hjärup spillvattenmagasin 

Pumpstationer 

Önsvala mätkammare 

Betania m fl vtn/spi/dag 

Ledningar Åkervägen Hjärup 

Författarbyn 

Mölleberga vtn -spv-ledning etapp 1 

Mölleberga vtn -spv-ledning etapp 2 

Totalt VA 

Inkomster 

Utgifter 

Nettoinvesteringar 

INVESTERINGAR 2014 

Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 

500 500 500 

500 500 500 

o o o 

2000 2 000 2000 

2000 2000 

2 000 

2 000 

2 000 

o o o 

300 

1000 4 003 

500 

3 000 

2000 2 000 2000 

1450 545 

o 4000 

5500 3988 4000 

4 250 

5500 

500 500 500 

20500 20536 20 500 

20000 20036 20 000 

Prognos 

totalt 

5000 

4 000 

4 000 

2 000 

2 000 

3 000 

4 000 

8 168 

3800 

14000 

6720 

29 000 

22 280 

9500 

6600 

11 500 

19 150 

3000 

4 253 

9 100 

2000 

8550 

4000 

20000 

5500 

5500 

6 720 

187 621 

180 901 

Beräknat 

avslutsår 

Årligen 

Årligen 

2016 

2016 

2016 

2016 

2016 

2017 

2013 

2017 

2013 

2013 

2014 

2015 

2014 

2013 

2014 

2013 

2016 

2015 

2015 

2013 

2017 

2014 

2015 

l nvcstcringsbudget 2014 
(S) förslag 



Investeringsprojekt 

belopp i t kr 

Totalt Bmtto 

Totalt i11komster 

Totalt NETTO 

varav 

KS 
TN skatte 

Summa skattefin 

VA 

INVESTERINGAR 2014 

Budget Plan Plan 

2014 2015 2016 

100 818 

15 700 

85118 

16 076 

49 042 

65118 

20 000 

Prognos 

totalt 

Beräknat 

avslutsår 

Investeringsbudget 2014 
(S) förslag 



Reservation 

Investeringsbudget för år 2014 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

Att kommunfu llmäktige beslutar att fastställa investeringsvolym for 2014 till85,1 miljoner kronor 
netto enligt bilaga l , varav 16, l miljoner kronor avser kommunstyrelsens verksamhetsområde, 49,0 
miljoner kronor avser tekniska nämndens verksamhetsområde och 20,0 milj oner kronor avser 
verksamheten inom balansenhet V A-verket. 

Att kommunstyrelsen beslutar att under fårutsättning att kommunfullmäktige beslutar bifalla fOrslag 
till investeringsvolym for 20 14, besluta om investeringsbudget per projekt får år 2014 inklusive 
tidplaner och kalkyler i enlighet med det socialdemokratiska budgetfOrslaget benämnt 
" Investeringsbudget 20 14 Socialdemokraternas förslag Bilaga l " 

Staffanstorp den 2 december 2013 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 126 
Kommunstyrelsen § 112 
Kommunfullmäktige§ 156 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Förslag till förändringar av vissa i ekonomistyrdirektiv för 
statfanstorps kommun gällande regler om 
budgetprocessen (d nr Ks 201 2.53) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande 
av föreslagna ändringar av vissa i ekonomistyrdirektiven för Staffanstorps 
kommun gällande regler om budgetprocessen. 

I ärendet föreligger skrivelse framtagen av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av nu gällande bestämmelser i punkterna 2, 3 och 7 under 
mellanrubriken "2.3. 1 Budgetprocessen" i Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps 
kommun, under förenämnd mellanrubrik införa bestämmelser av följande lydelse 

*"kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övriga 
nämnder lämna information om den preliminära bedömning som kommunstyrelsen då 
gör ifråga om storleken på kommunbidrag till respektive nämnd under nästkommande 
år 

*kommunstyrelsen skall i maj månad redovisa f<irs lag till kommunbidrag for de 
respektive nämnderna, och då också bestämma den tid när nämnderna senast till 
kommunstyrelsen skalllämna sina budgetforslag liksom även andra sådana 
förekommande forslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår 

*under år då val till fullmäktige har forrättats i hela landet skall kommunstyrelsen i 
oktober månad bestämma den tid när nämnderna senast skalllämna sina budgetfors lag 
till kommunstyrelsen 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkan e 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam m anträdesdatum 

2013-12-02 

*kommunShJYelsen beslutar senast under december månad varje år om budget får 
nästkommande år får de respektive resultatenheterna". 

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i 
avgörandet av ärendet. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med bilaga l. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Pierre Sjöströms (S) 
yrkande enligt bHaga l samt Liliana Lindströms (M) yrkande om bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) och LiHana Lindströms 
(M) yrkanden enligt ovan och firu1er att kommunstyrelsen har beslutat att 
bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej ." 

Vid omröstning avges 8 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M), Eric Tabich (M), 
Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene Öhman (FP) och 4 nej
röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila Olsen (S) och Carina 
Dilton (S), medan l ledamot, Yvonne Nilsson (C) avstår från att delta i 
kommunstyrelsens beslut. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

/} ;l 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av nu gällande bestämmelser i punkterna 2, 3 och 7 under 
mellamubriken "2.3.1 Budgetprocessen" i Ekonomishpdirektiv for Staffanstorps 
kommun, under fcirenämnd mellanrubrik infora bestämmelser av fo ljande lydelse 

*"kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övriga 
nämnder lämna information om den preliminära bedömning som kommunstyrelsen då 
gör ifråga om storleken på kommunbidrag till respektive nämnd under nästkommande 
år 

*kommunstyrelsen skall i maj månad redovisa förslag till kommunbidrag för de 
respektive nämnderna, och då också bestämma den tid när nämnderna senast till 
kommunstyrelsen skalllämna sina budgetforslag liksom även andra sådana 
förekommande forslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår 

*under år då val till fullmäktige har forrättats i hela landet skall kommunstyrelsen i 
oktober månad bes tämma den tid när nämnderna senast skalllämna sina budgetförslag 
till kom mu n styrelsen 

*kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget for 
nästkommande år för de respektive resultatenheterna". 

11 (68) 

Ledamöterna för Arbetareparitet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga 2. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga l. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

!Jtf filt 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 156 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Christian 
Sonessons (M) och Pierre Sjöströms (S) yrkanden ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Christian Sonessons (M) och Pierre 
Sjöströms (S) yrkanden och finner att Christian Sonessons (M) yrkande virmer 
bifall. 

Votering begärs . 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 28 ja-röster och 12 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande av nu gällande bestämmelser i punkterna 2, 3 och 7 under 
mellanrubriken "2.3.1 Budgetprocessen" i Ekonomistyrdirektiv for Slaffanstorps 
kommun, under forenämnd mellanrubrik införa bestämmelser av [oljande lydelse 

*"kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övriga 
nämnder lämna information om den preliminära bedömning som kommunstyrelsen då 
gör ifråga om storleken på kommunbidrag till respektive nämnd under nästkommande 
år 

*kommunstyrelsen skall i maj månad redovisa forslag till kommunbidrag for de 
respektive nämnderna, och då också bes tämma den tid när nämnderna senast till 
kommunstyrelsen skalllämna sina budgetforslag liksom även andra sådana 
forekommande fors lag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår 

*under år då val till fullmäktige har forrättats i hela landet skall kommunstyrelsen i 
oktober m!mad bes tämma den tid när nämnderna senast skalllämna sina budgetförslag 
till kommunstyrelsen 

*kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget for 
nästkommande år for de respektive resultatenheterna". 

Ledamöterna för Arbetareparitet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga 2 

Ordfäran ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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Bilaga l 
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGEs ORDINARIE 

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 2 DECEMBER 2013 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende§ 156 

JA NEJ AVSTÅR 
Michael Sandin M Magnus Wibäck x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Senesson M x 
Laila Olsen s Solveig Ohlsson x 
Henrik Lethin M x 
Nino Videvie M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind MP x 
Liliana Lindsh·öm M x 
Leif Widmark -- x 
Carina Dilton s x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Bertil Persson M x 
Bjöm Stigborg s x 
Yvmme Nilsson c x 
Berit Lagergren M x 
Shkurte Xhemajli M Bjöm Holmberg x 
Helene Öhman FP x 
Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x 
Agneta Nilsson s x 
Morgan Jonsson M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Margareta PauJj M x 
Pia Jönsson s x 
Sune Cederpil M x 
Per-Olof Karlsson --
Max Jörgensen M 

. x 
WemerUnger s x 
Ralph Friberg SP x 
Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x 
Eric Tabich M x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Lena Persson FP x 
Pierre Lindberg M x 
Renee Stigborg s x 
Björn Larsson c Lennart Svensson x 
Magnus Lunderquist KD Aru1ette Holm x 
Eric Hamilton M x 
Ewa Thalen Finne M x 

28 12 
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(S) fö rslag 

2.3 Budget 

Budgeten är ett av de viktigaste verktygen en organisations ledning kan använda för 
strategisk planering och styming. Den uttrycker förväntningar, fördelar ansvar och 
befogenheter od\ beskriver sammanhang. 

2.3.1 Budgetprocessen 

Budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändring. Det limebär 
i korthet att: 

• kommunfullmäktige beslutar om en definition av god hushållning (finansiellt och 
verksamhetsmässigt) på hösten två år innan budgetåret. Detta material 
sammanställs sedan till årets budgetdirektiv. 

• Komnnmstyrelsen skall senast vid utgången av mars mårlad vmje år till övriga 
nämnder lämna information om den bedönmii1g som kommunstyrelsen då gör 
ifråga om storleken på kommw1bidrag (ramar) till respektive nänmd w1der näst 
kommande år. 

• Kommunstyrelsen skall då också bestämma den tid när nämndema senast till 
kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana 
förekommande förslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår 

• Nämndema redovisar effekter av beslutat ramar, beslutar preliminärt om 
resursfördeh1ingssystemen samt eventuellt om förändrade taxor/avgifter i 
september. 

• Nämndem a fattar beslut om intembudget, och ev. om nämndens egna mål samt 
förslag till investeringsbudget per projekt i september. 

• Kommw1styrelsen beslutar om förslag till nämndemas kommunbid rag och 
förslag till investermgsbudget i oktober året iiman budgetåret 

• Kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjänmmgsreserv, kommunbidrag för varje nänmd, investerii1gsbudget 
per projekt samt eventuellt förändrade taxor/ avgifter i november 

• Kommw1styrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget för 
nästkommande år för de respektive resultatenheterna 



(S) fö rslag 

2.3.2 Investeringsbudgeten 

Beslutet om investeringsbudget innefattar kalkyl och tidplan per projekt. I de fall 
fastställd tidplan förändras w1der löpande år ska denna information ingå i uppfölj
ningen (se 2.4 Uppföljning). 
Resultatenheternas investeringar budgeteras inom kommunstyrelsen medan d rifts
kostnadema budgeteras hos resultatenheterna. 

2.3.3 Ansvar/ befogenheter 

Nämnden ska lägga ett budgetförslag som ligger inom beslutad ram. Eventuellt till
kommande behov/ kvalitetsförbättringar ska i första hand prioriteras inom beslutad ram. 
Nämnden förfogar över tilldelad ram (s k kommtmbidrag) och kan fritt omdisponera 
denna mellan verksamhetsområdena. 
Orobudgetering (nollsummespel) mellan nämnder beslutas av kommw1styrelsen. Ett 
exempel kan vara att en verksamhet ska flyttas från en nämnd till en annan . 

2.3.4 Tilläggsanslag 

Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas. Skulle nämnden under budgetåret 
anse sig behöva ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/-eller 
lagstadgade krav kan kommunfullmäktige i w1dantagsfall besluta om tilläggsanslag. 
Detta ska dock vara fullt finansierat och inrymmas inom de ekonomiska målen. Nämnd 
ska iru1an tilläggsan slag begärs pröva frågan om det ökade behovet av ekonomiska 
resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av medel. 
Begäran om tilläggsanslag i investeringsverksamheten som medför att den totala 
investeringsvolymen ökar ska prövas av kommunfullmäktige. 
Kan tilläggsanslag avsett för skattefinansierad verksamhet finansieras genom om
disponeringar inom den skattefinansierade investeringsvolymen, beslutas detta av 
kommunstyrelsen . Omdisponeringar mellan skatte- och avgiftsfinansierad 
investeringsvolym, även inom ramen för den totala investeringsvolymen, beslutas av 
kommunfullmäktige. 



Reservation 

F ö rändringar i ekonomistyrdirektiv gällande 
regler om budgetprocessen 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande: 

Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa regler om budgetprocessen (avsnitt 2.3 i dokumentet 

Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun) i enlighet med det socialdemokratiska fårslaget 
(enligt nedanstående). 

2.3 Budget 

Budgeten är ett av de viktigaste verktygen en organisations ledning kan använda får strategisk 
planering och styrning. Den uttrycker fårväntningar, fårdelar ansvar och befogenheter och beskriver 
sammanhang. 

2.3.1 Budgetprocessen 
Budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändring. Det innebär i korthet att: 

• kommunfullmäktige beslutar om en definition av god hushållning (finansiellt och 
verksamhetsmässigt) på hösten två år innan budgetåret. Detta material sammanställs sedan till 
årets budgetdirektiv. 

• Kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad vatje år ti ll övriga nämnder lämna 
information om den bedömning som kommunstyrelsen då gör ifråga om storleken på 
kommunbidrag (ramar) till respektive nämnd under näst kommande år. 

• Kommunstyrelsen skall då också bestämma den tid när nämnderna senast till 
kommunstyrelsen skalllätnna sina budgetfårslag liksom även andra sådana fårekommande 
fårslag som påverkar budget, som t ex ändrade taxor/avgifter, nästkommande kalenderår 

• Nätnndema redovisar effekter av beslutat ramar, beslutar preliminärt om 
resursfårdelningssystemen samt eventuellt om fårändrade taxor/avgifter i september. 

• Nämnderna fattar beslut om internbudget, och ev. om nämndens egna mål samt fårslag till 
investeringsbudget per projekt i september. 

• Kommunstyrelsen beslutar om fårs lag till nämndernas kommunbidrag och fårslag ti ll 
investeringsbudget i oktober året innan budgetåret 

• Kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjämningsreserv, kommunbidrag får vatje nämnd, investeringsbudget per projekt samt 
eventuellt fårändrade taxor/ avgifter i november 



• Kommunstyrelsen beslutar senast under december månad varje år om budget for 
nästkommande år for de respektive resultatenheterna 

2.3.2 Investeringsbudgeten 
Beslutet om investeringsbudget innefattar kalkyl och tidplan per projekt. I de fall fastställd tidplan 
förändras under löpande år ska denna information ingå i uppfolj-ningen (se 2.4 Uppf6ljning). 
Resultatenhetemas investeringar budgeteras inom kommunstyrelsen medan drifts-kostnaderna 
budgeteras hos resultatenheterna. 

2.3.3 Ansvar/ befogenheter 
Nämnden ska lägga ett budgetförslag som ligger inom beslutad ram. Eventuellt till-kommande behov/ 
kvalitetsforbättringar ska i första hand prioriteras inom beslutad ram. 
Nämnden forfogar över tilldelad ram (s k kommunbidrag) och kan fritt omdisponera denna mellan 
verksamhetsområdena. 
Ombudgetering (nollsummespel) mellan nämnder beslutas av kommunstyrelsen. Ett exempel kan vara 
att en verksamhet ska flyttas från en nämnd till en annan. 

2.3.4 Tilläggsanslag 
Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas. Skulle nämnden under budgetåret anse sig behöva 
ytterligare ekonomiska resurser for att uppnå uppsatta mål och/Ueller lagstadgade krav kan 
kommunfullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsanslag. Detta ska dock vara fullt finansierat och 
inrymmas inom de ekonomiska målen. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan om det 
ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av 
medel. 
Begäran om tilläggsanslag i investeringsverksamheten som medför att den totala investeringsvolymen 
ökar ska prövas av kommunfullmäktige. 
Kan tilläggsanslag avsett for skattefinansierad verksamhet finansieras genom om-disponeringar inom 
den skattefinansierade investeringsvolymen, beslutas detta av kommunstyrelsen. Omdisponeringar 
mellan skatte- och avgifts finansierad investeringsvolym, även inom ramen för den totala 
investeringsvolymen, beslutas av kommunfullmäktige. 

Staffanstorp den 2 december 2013 

F ör Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 131 
Kommunstyrelsen§ 118 
Kommunfullmäktige § 157 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Andring av plan- och bygglovstaxan (d nr Ks 2011.146) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ändring av 
justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013 att till kommunstyrelsen 
återremittera det av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden initierade ärende 
om förslag till ändring av plan- och bygglovstaxan. 

Ärendet har kompletterats med redovisning av skäl och motiv till föreslagen 
höjning av plan- och bygglovstaxan vilka framgår av i ärendet föreliggande 
tjänsteskrivelse. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då 
med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N ska vara 1,0 i 
Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa, från och med den l januari 
2014 ska justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa 
vara 1,2. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan ska vara oförändrad dvs. 1,0 från 
och med den l januari 2014. 

Ordföranden finner att det fitms två förslag till beslut enligt ordförandens 
yrkande om ändring av justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan samt 
Pierre Sjöströms (S) yrkande om att justeringsfaktorn N i plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad . 

Ordföranden ställer proposition på eget och Pierre Sjöströms yrkanden enligt 
ovan och finner att ordföranden Christian Sonessans (M) yrkande vinner bifall. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige§ 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige beslut 

att, då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N ska vara 
1,0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa, från och med den l 
januari 2014 ska justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och 
bygglovstaxa vara 1,2. 

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Nina Vidavie (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att då med upphävande av gällande beslut om att 
justeringsfaktorn N ska vara 1,0 i Staffanstorps kommuns plan- och 
bygglovstaxa, från och med den l januari 2014 ska justeringsfaktorn N i 
Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa vara 1,2. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan 
ska vara oförändrad dvs. 1,0 från och med den l januari 2014. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Nino Vidovics (M) 
yrkande om ändring av justeringsfaktorn N i plan- och bygglovstaxan samt 
Pierre Sjöströms (S) yrkande 0111 att justeringsfaktorn N i plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad. 

Ordföranden ställer proposition på Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) 
yrkanden enligt ovan och finner att Nino Vidovics (M) yrkande vinner bifall. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner fö ljande voteringsproposition. 

Ordföran ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAf FANSTORI'S 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige § 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

15 (68) 

"Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röster ja. Den som bifaller Pierre 
Sjö.ströms (S) yrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 8 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino V idovie (M), Bertil Persson (M), Eric Tabich (M), 
Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene Öhrnan (FP), och 5 nej
röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Yvonne Nilsson (C), Laila 
Olsen (S) och Carina Dilton (S). 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N ska vara 
1,0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovstaxa, från och med den l 
januari 2014 ska justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och 
bygglovstaxa vara 1,2. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
fönnån för eget yrkande, se bilaga l. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Bertil Persson (M) yrkar med instämmande från Christian Sonesson (M) att 
kommunfullmäktige ska besluta bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Carina Dilton (S) yrkar med instämmande från Cecilia Cavallin (MP) att 
kommunfullmäktige ska besluta avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden filmer att det finns två förslag till beslut enligt Bertil Perssons (M) 
och Carina Diltons (S) yrkanden ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Bertil Perssons (M) m.fl. och Carina Diltons 
(S) m.fl. yrkanden och finner att kornmunfullmäktige beslutat att Bertil Perssons 
(M) m.fl. yrkande vinner bifall. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. 

Ordförandens sign Justerandens sign Ut ragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

OrdfÖrandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (68) 

Kommunfullmäktige § 157 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

"Den som bifaller Bertil Perssons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Carina 
Dittons (S) yrkande röstar nej." 

Vid omrösh1ing avges 25 ja-röster och 15 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N ska vara 
1,0 i Staffanstorps kommuns p lan- och bygglovstaxa, från och med den l 
januari 2014 ska justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och 
bygglovstaxa vara 1,2. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna, ledamöterna för SPI samt ledamöterna 
för Centerpartiet reserverar sig muntligt mot taget beslut. 

Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGEs ORDINARIE 

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 2 DECEMBER 2013 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende§ 157 

JA NEJ AVSTÅR 
Michael Sandin M Magnus Wibäck x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Sonessm1 M x 
Laila Olsen s Solveig Ohlsson x 
Heruik Lethin M x 
Nino Vidovic M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind MP x 
Liliana Lindström M x 
Leif Widmark -- x 
Carina Dilton s x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Bertil Persson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Nilsson c x 
Berit Lagergren M x 
Shkurte Xhemajli M Björn Holmberg x 
Helene Öhman FP x 
Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x 
Agneta N ilsson s x 
Morgan Jonsson M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Margareta Pauli M x 
Pi a Jönsson s x 
Sune Cederpil M x 
Per-Olof Karlsson --
Max Jörgensen M x 
Werner Unger s x 
Ralph Friberg SP x 
Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x 
Eric Tabich M x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Lena Persson FP x 
Pierre Lindbei"g_ M x 
Renee Stigborg s x 
Björn Larsson c Lennart Svensson x 
Magnus Lunderquist KD Annette Holm x 
Eric Hantiltan M x 
Ewa Thalen Finne M x 
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Reservation Bygglovstaxa 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i 
kommunfullmäktige den 2 december 2013, att justera plan

och bygglovstaxans N-faktor till1,2. 

201 O höjdes bygglovstaxan från 13 600 kr till 20 000 kr. Ar 2011 höjdes taxan ännu en gång i 

samband att det kom en ny Plan- och Bygglag. Taxan höjdes då med 2 256 kr. Nu höjer 

majoriteten N-faktorn i taxan från 1 ,O till 1 ,2. Detta innebär att taxan nu höjs till27 768 kronor. 

Det är mer än en fördubbling av taxan sen 2010, från 13 600 kronor till 27 768 kronor. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar en faktor på 1 ,O vid invånarantal på 

20 000-50 000 och en faktor på 1 ,2 vid ett invånarantal på mer än 50 000. 

Skälet till höjningen anser majoriteten vara motiverat med att Staffanstorp skall tillgodose plan 

och bygglagens krav på kommunens verksamhet. Detta är nytt med tanke på personalbehovet på 

plan- och byggkontoret inte har tillgodosetts under flera år trots tidigare bygglovstaxehöjningar. 

Kontoret har i flera år (i samband med budgeten) talat om att det funnits en brist på personal. 

Trots detta samt flera höjningar av avgifterna så har inte den moderatledda majoriteten 

hörsammat detta. Majoriteten har kraftigt höjt taxorna men inte sett till att det finns personal för 

att utföra uppdragen. Avgiftshöjningar har istället generetat ett överskott i verksamheten 

(kommunbidraget har varit negativt d.v.s. man får in mer intäkter än vad man har kostnader). 

För 2013 prognosticeras ett överskott mot budgeten med 700 tkr i det senaste 
delårsbokslutet och en finansieringsgrad som motsvarar 91% (enligt besked från 

kontoret), 2012 hade man en självfinansieringsgrad på 112%. 

I kommunallagen nämns att kommunerna ska tillämpa den s.k självkostnadsprincipen 
vilket innebär att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot våra 
verkliga kostnader för verksamheten. Det finns skäl att granska om den föreslagna taxan 
uppfyller lagens krav. Notera dock att information till allmänheten (telefonsamtal, 
information, m.m) får ej finansieras via bygglovstaxan utan ska anses som allmän service 
till allmänheten och skattefinansieras (motsvaras av 10 %). Redan nu med 91% + 10% 
dvs 101% överskrids självkostnadsprincipen. 

Staffanstorp den 2 december 2013 

För Socialdemokraterna 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (68) 

Kommunstyrelsen§ 130 
Kommunfullmäktige § 158 

Sammanträdesdatum 

2013-11-11 
2013-12-02 

Representationsreglemente för statfanstorps kommun 
(dnr Ks 2013.185) 

Kommunstyrelsen upptar ärende för beredning om antagande av ett 
representationsreglemente för statfanstorps kommun. 

I ärendet föreligger e tt förslag till representationsreglemente. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att 
under punkten "7. Kurser och konferenser, studie- och konferensresor" i förslag 
till representationsreglemente, ska befintlig text i fjärde stycket ersättas med 
"Vid studie- och konferensresor ska nledföljande partner själv betala alla 
uppkomna kostnader. Vid delat boende fördelas kostnaden lika mellan den del 
som betalas av kommunen och den del som betalas av den medföljande." samt, 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat 
representationsreglemente för statfanstorps kommuns verksamheter. 

Ordföranden fim1er att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att punkten "7. Kurser och konferenser, studie- och konferensresor" i förslag till 
representationsreglemente, ska befintlig text i fjärde stycket ersättas med "Vid 
studie- och konferensresor ska medföljande partner själv betala alla u ppkomna 
kostnader. Vid delat boende fördelas kostnaden lika mellan den del som betalas 
av kommunen och den del som betalas av den medföljande." 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta upprättat representationsreglemente för Staffanstorps kommuns 
verksamheter. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

!JA/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 158 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna och Folkpartiet 
Liberalerna anmäler före kommunstyrelsens beslut att de inte deltar i 
avgörandet av ärendet. 

Nytt förslag till representationsreglemente för Staffanstorps kommun läggs på 
bordet. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Björn Stigborg (S) och 
Annette Holm (KO) att kommunfullmäktige ska besluta anta i ärendet 
föreliggande representationsreglemente för Staffanstorps kommuns 
verksamheter. 

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta anta i ärendet 
föreliggande förslag till representationsreglemente för Staffanstorps kommuns 
verksamheter med tillägget att representationsreglementet överlämnas till 
demokratiberedningen för yttrande efter genomgång. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Christian Sonessans 
(M) m.fl. bifallsyrkande samt Helene Öhmans (FP) tilläggsyrkande om att 
representationsreglementet överlämnas till demokratiberedningen för yttrande 
efter genomgång. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla dessa yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta i ärendet föreliggande representationsreglemente för Staffanstorps 
kommuns verksamheter samt, 

att överlämna representationsreglementet för Staffanstorps kommun till 
demokratiberedningen för yttrande efter genomgång. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

18 (68) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen § 131 
Kommunfullmäktige § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-11-11 
2013-12-02 

Överförande av resultatenheten Reningsverket till 
koncernbolaget (d nr Ks 2011 .337) 

Kommunstyrelsen upptar ärende för beredning om överförande av 
resultatenheten Reningsverket till koncernbolaget 

19 (68) 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17, § 201 att Reningsverket ska 
överlåtas till ett bolag i Staffanstorps Cen trumkoncernen. Då det finns en brist i 
kostnadseffektiviteten som konstaterats vid genomförandet tas ärendetupp igen 
med förslag att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut. 

I ärendet föreligger tjänsteskrivelse framtagen av kommundirektören. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslu ta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva sitt tidigare beslut 201 2-12-1 7, 
§ 201 samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa överföring av 
resultatenheten Reningsverket till Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
avseende personal och inventarier. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att då med upphävande av sitt tidigare beslut 2012-12-17, § 201, ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa överföring av resultatenheten 
Reningsverket till Staffanstorps Kommunfastigheter AB avseende personal och 
inventarier. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden . 

Ordföranden Ewa Thalen Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

rdförandens sign uslerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 159 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande enligt ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att då med upphävande av sitt tidigare beslut 2012-12-17, § 201, ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa överföring av resultatenheten 
Reningsverket till Staffanstorps Kommunfastigheter AB avseende personal och 
inventarier. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

()!t} ((Ii{ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 160 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Sammanträdesdatum 2014 för kommunfullmäktige 
(d nr Ks 2013.216) 

Kommunfullmäktige upptar ärende för beslut om fastställande av 
sammanträdesdatum och tider 2014 för kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Ordföranden Ev,ra Thalen Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunfullmäktige enligt i ärendet 
föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan 
och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa sammanträdesdatum 2014 för kommunfullmäktige enligt i ärendet 
föreliggande förslag till sammanträdedatum 2014 för kommunfullmäktige. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

/J !tf 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 134 
Kommunstyrelsen§ 122 
Kommunfullmäktige§ 161 

Besvarande av motion om belysning av 
spontanidrottsplatser (d nr Ks 2013.152) 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Pierre 
Sjöström (S) genom motion om belysning av spontanidrottsplatser. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 103 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att arbetsutskottet beslutar remittera 
motionen till tekniska nämnden och i andra hand att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Nino Vidavie (M) yrkar att arbetsutskottet ska vid dagens sammanträde besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen överlämnas till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden finner att det fitms tre förslag ti11 beslut, dels Pierre Sjöströms (S) 
yrkande i första hand om remittering till tekniska nämnden, dels Pierre 
Sjöströms (S) yrkande i andra hand om bifall till motionen, dels Nino Vidovics 
(M) yrkande om överlämning till tekniska nämnden för beslut. 

Ordförande ställer först proposition på dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahandyrkande om remittering av motionen dels Nino Vidovics (M) 
yrkande om att arbetsutskottet vid dagens sammanträde skall besluta om 
sakprövning av ärendet. Ordföranden filmer att arbetsutskottet beslutat bifalla 
Nino Vidovics (M) yrkande i denna del. 

Därefter ställer ordföranden proposition på dels Nino Vidovics (M) yrkande om 
avgörande av ärendet i sak enligt ovan, dels Pierre Sjöstöms (S) 
andrahandsyrkande enligt ovan. Ordföranden finner att arbetsutskottet har 
beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande i denna del. 

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 

22 (68) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

23 (68) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut. 

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Pierre Sjösh·öm (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar remittera 
motionen till tekniska nämnden och i andra hand att kommunstyrelsen ska 
besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen överlämnas till tekniska nämnden för 
dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden finner att det filu1s tre förslag till beslut, dels Pierre Sjöströms (S) 
yrkande i första hand om remittering till tekniska n ämnden, dels Pierre 
Sjöströms (S) yrkande i andra hand om bifall till motionen, dels Liliana 
Lindströms (M) yrkande om överlämning till tekniska nämnden för beslut. 

Ordförande ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) första- och 
andrahandsyrkande samt Liliana Lindströms (M) yrkande enligt ovan och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej." 

Ordfbrandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordföran~ sign 

Kommunfullmäktige§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M), Yvonne Nilsson 
(C), Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene 
Öhman (FP), och 4 nej-röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila 
Olsen (S) och Carina Dilton (S). 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut 
samt att därmed anse motionen besvarad . 

24 (68) 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar 
remittera motionen till tekniska nämnden för yttrande och i andra hand att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

Chris tian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska vid dagens 
sammanträde besluta överlämna motionen till tekniska nämnden för dess 
sakprövning och beslu t san1t att dänned anse motionen besvarad . 

Ordföranden finner att det firu1s tre förslag till beslut dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om remittering, dels Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrkande om bifall till motionen, dels Christian Sonessons (M) 
yrkande om överlämning till tekniska nämnden för beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om remittering av motionen och Christian Sonessons (M) 
yrkande om att kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta om 
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Christian Sonessans (M) yrkande i denna del. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

1/IJ ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 161 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrkande om bifall till motionen och Christian Sonessans (M) 
yrkande om överlämning till tekniska nämnden för beslut samt anse motionen 
besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Christian 
Sonessans (M) yrkande i denna del. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut 
samt att därmed anse motionen besvarad. 

25 (68) 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



Reservation motion gällande belysning på 
spontanidrottsplatser 

Vi har åter blivit fOrvägrade av den moderatledda majoriteten att få vår motion 
utredd av berörd nämnd innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala 
beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av 
kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. 

Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska 
beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v 
förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som 
berör nämndens verksamhetsområde. 

Den moderatledda majoriteten väljer att behandla och besluta om motionen i en nämnd istället för att 
beslutet tas i kommunfullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en motion ska behandlas i en 
kommun. 

Över till sakfrågan. 

De senaste åren har Staffanstorps kommun gjort 
en nysatsning på spontanidrottsplatser i fonn av 
ett antal multiarenor. De fem spontanidrotts
platserna kommer att ligga i anslutning till 
Borggårdsskolan, Anneroskolan, Hjärups skola, 
Tottarpsskola och Kyrkheddinge skola. Alla fem 
är utf01made fOr flera olika bollsporter. Förutom 
en mindre fotbollsplan med konstgräs har de 
basketkorgar, streethockeymål och stativ för 
volleybollnät En del av dessa ligger en bit ifrån 
bebyggelse och stör inte omgivningen. Totalt 
beräknas satsningen kosta 4,2 miljoner kronor. Sedan motionen skrevs har även Baldersskolan fått en 
spontanidrottsplats. 

De fem spontanidrottsplatserna är utrustade med belysning så att de kan användas under kväll stid . 
Spontanidrottsplatserna uppskattas av många ungdomar och stimulerar ungdomar till en aktiv fritid. Ett 
ställe där man träffas och umgås nära hemmet och skolan. 

Problemet är att belysningen stängs klockan nio på kvällen (samtliga dagar). Ungdomarna själva anser att 
belysningstiden borde utökas på helgerna (fredag-lördag) till klockan elva och till klockan tio på vardagar 
(särskilt under sommaren). Under förutsättning att inte gra1marna störs så är deras fOrslag värt att pröva. 

Vi reserverar oss till förmån fOr vår motion 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp den 2 december 2013 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135 
Kommunstyrelsen § 123 
Kommunfullmäktige § 162 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Besvarande av motion om trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder kring Baldarsskolan (d nr Ks 2013.151) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Pierre 
Sjöström (S) genom motion om trafiksäkerhetsåtgärder kring Baldersskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 104 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid arbetsu tskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att arbetsutskottet beslutar remittera 
motionen till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
samt i andra hand att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Nino Vidavie (M) yrkar att arbetsutskottet ska vid dagens sammanträde besluta 
föreslå konlmunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut dels Pierre Sjöströms (S) 
förs tahands yrkande om remittering, dels Pierre Sjöströms (S) andrahands 
yrkande om bifall till motionen, dels Nino Vidovics (M) yrkande om 
överlämning till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahandyrkande om remittering av motionen dels Nino Vidovics (M) 
yrkande om att arbetsutskottet vid dagens sammanträde skall besluta om 
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
Nino Vidovics (M) yrkande i denna del. 

Därefter ställer ordföranden proposition på dels Nino Vidovics (M) yrkande om 
avgörande av ärendet i sak enligt ovan, dels Pierre Sjöstöms (S) 
andrahandsyrkande om bifall till motionen . Ordföranden fitmer att 
arbetsutskottet har beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande i denna del. 

Ordförandens sign uslerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kornmunfullmäktige § 162 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och 
sammahällsbyggnadsnämnden för deras sakprövning och beslut. 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligen till förrnån för eget yrkande. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslutar remittera 
motionen till tekniska nämnden och n1iljö- och samhällsbyggnadsnänu1den 
samt i andra hand att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
bifalla motionen. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till tekniska nämnden och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden fi1mer att det finns tre förslag till beslut dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahands yrkande om remittering, dels Pierre Sjöströms (S) andrahands 
yrkande om bifall till motionen, dels Liliana Lindströms (M) yrkande om 
överlämning till tekniska nämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. 

Ordförande ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) första- och 
andrahandsyrkande samt Liliana Lindströms (M) yrkande enligt ovan och 
finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och 
sammahällsbyggnadsnämnden för deras sakprövning och beslut samt att 
därmed anse motionen besvarad. 

Justerandens sign Utdrags estyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 
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Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar 
remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden för yttrande och i andra hand att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
motionen. 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska vid dagens 
sammanträde besluta överlämna motionen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för dess sakprövning och 
beslut samt att därmed anse motionen besvarad. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om remittering, dels Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrkande om bifall till motionen, dels Christian Senessons (M) 
yrkande om överlämning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
tekniska nämnden för beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om remittering av motionen och Christian Sonessans (M) 
yrkande om att kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta om 
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat 
bifalla Christian Sonessans (M) yrkande i denna del. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrkande om bifall till motionen och Christian Sonessans (M) 
yrkande om överlämning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och 
tekniska nämnden för beslut samt anse motionen besvarad. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Christian 
Sonessens (M) yrkande i denna del. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till tekniska nämnden och miljö- och 
sammahällsbyggnadsnämnden för dess sakprövning och beslut samt att 
därmed anse motionen besvarad. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

/}Jj M 



Reservation motion gällande 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
kring Baldersskolan 

Vi har åter blivit forvägrade av den moderatledda majoriteten att få vår motion utredd av 
berörda nämnder innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala beredningstvånget 
innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det 
får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av 
kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av denide nämnd/nämnder vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v fårarbetena till 
kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende som 
berör nämndens verksamhetsområde. Den moderatledda majoriteten väljer att behandla och 
besluta om motionen i en nämnd eller flera nämnder istället for att beslutet tas i kommun
fullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en motion ska behandlas i en kommun. 

Över till sakfrågan. I somras skrev vi att 
"Snati börjar skolan i vår kommun. För en del 
elever i vår kommun innebär det en start i en 
ny skola, nämligen Baldersskolan." Nu har 
snart hela terminen gått och ingenting har 
hänt. Skall det behöva hända en olycka 
innan den styrande majoriteten vaknar? 
Baldersskolan kommer att ta emot elever från 
fårskoleklass till årskurs nio. Det senaste året 
har skolbyggnaden renoverats och anpassats 
till verksamheten som ska bedrivas där. 

Mycket av skolans lokaler och även pedagogiska innehåll har varit fåremål får omfattande 
diskussioner i skilda grupper, men man tycks ha glömt hur barnen och eleverna tar sig till och 
från skolan. Det saknas säkra vägar och övergångsställen till Baldersskolan. Som exempel kan 
nämnas att det inte finns något övergångsställe vid vare sig Vallhallavägen i höjden med 
Balders hage (trolig gångväg får barnen och eleverna) eller Södra Lundavägen vid 
Bragevägen får barnen/eleverna som kommer från Nevisborg och söderifrån. Trottoaren på 
Vallhallavägen är också mycket smal, delvis beroende på att en del fastighetsägare låter 
vegetationen växa över tomtgränsen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkade vi att kommunfullmäktige ger miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att snarast 
säkerställa vägarna till och från Baldersskolan så att barnen och eleverna får en säker 
skolväg 

Vi reserverar oss tiU fårmån för vår motion 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp den 2 december 2013 

jöström (S) 
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Kommunstyrelsen § 124 
Kommunfullmäktige § 163 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
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Besvarande av motion om Kultur- och Fritidsplan för 
Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.134) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Werner 
Unger (S) genom motion om Kultur- och Fritidsplan för Staffanstorps kommun. 

Kommunfullmäktige beslu tade den 30 september 2013, § 105 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en tjänsteskrivelse med förslag 
till beslut som ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den l l 
november 2013. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden . 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen beslu tar remittera 
motionen till kultur- och fri tidsnämnden, socialnämnden och barn- och 
u tbildningsnämnden och i andra hand att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kornmunfullmäktige bifalla motionen. 

Liliana Lindströn1 (M) yrkar att kornmunstyrelsen ska vid dagens sammanträde 
besluta föreslå kornmunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Pierre Sjöströrns (S) 
yrkande i första hand om remittering till kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, dels Pierre Sjöströms (S) 
yrkande i andra hand om bifa ll till motionen, dels Liliana Lindströms (M) 
yrkande om avslag på motionen. 

Ordförande ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande 
om remittering av motionen och Liliana Lindströms (M) yrkande om att 

Ord örandens sign Justerandens sign Ut d r ags bestyrka n de 

!J N (jlt, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall besluta om sakprövning av 
ärendet. Ordföranden fim1er att kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana 
Lindströms (M) yrkande i denna del. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M), Yvonne Nilsson 
(C), Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene 
Öhman (FP), och 4 nej-röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila 
Olsen (S) och Carina Dilton (S). 

31 (68) 

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om 
avslag på motionen och Pierre Sjöstöms (S) andrahandsyrkande om bifall till 
motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla 
Liliana Lindströms (M) yrkande i denna del. 

Votering begärs. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande enligt ovan röster ja. Den 
som bifaller Pierre Sjöströms (S) andrahandsyrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M), Yvonne Nilsson 
(C), Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene 
Öhrnan (FP), och 4 nej-röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila 
Olsen (S) och Carina Dilton (S). 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för egna yrkanden, se bilaga J. 

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 

cE1 
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Kommunfullmäktige § 163 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Werner Unger (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen. 

Eric Tabich (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Werner Ungers (S) 
och Eric Tabichs (M) yrkanden ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Werner Ungers (S) och Eric Tabichs (M) 
yrkanden och fim1er att kommunfullmäktige beslutat att Eric Tabichs (M) 
yrkande vinner bifall. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

l} !t! 
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Reservation motion gällande Kultur 
och fritidsplan 

Vi har åter blivit fölvägrade av den moderatledda majoriteten att få vår motion 
utredd av de berörda nämnderna (Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, 
Barn- och utbildningsnämnden) innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala 
beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommun
styrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen 
av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av denide nämnd/nämnder 
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v forarbetena 
till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett ärende 
som berör nämndens verksamhetsområde. Den moderatledda majoriteten väljer att behandla 
motionen i kommunstyrelsen utan att berörda nämnder har fått möjlighet att yttra sig över 
motionen inför att beslutet ska tas i kommunfullmäktige. Detta shider mot vår uppfattning om 
hur en motion ska behandlas i en kommun. 

Genom kultur- och fritidsplanen vill vi Socialdemokrater lyfta fram målområden som ska 
styra de olika verksamheterna. Ambitionen med planen är även att den ska vara ett inspire
rande dokument som kan användas utanfOr det kommunala uppdraget. Förslaget till kultur
och fritidsplan vill vi ta fram i samarbete mellan tjänstemän och politiker inom utbildning, 
social, kultur och fritid men också tillsammans med fOreningar i vår kommun. 

Kultur- och fritidsområdet är vå1i gemensamma ansvar från EU-nivå via stat och region till 
kommunal nivå. Kultur- och fritidsplanen är en del av den helhet vi tillsammans skapar. 
Kultur- och fritidspolitikens mål är att stimulera den enskildes lust, intresse och fOnnåga att 
delta i foreningsliv, friluftsliv, idrotts- och kulturaktiviteter. Deltagandet fOrbättrar den en
skildes hälsa och välbefi.Jmande, leder till ökad gemenskap mellan människor och motverkar 
segregation, isolering och utanförskap. 

Kultur- och fritidspolitiken blir dänned ett viktigt redskap i samhällsutvecklingen fOr demo
krati, jämställdhet, folkhälsa, personlig utveckling och kreativitet. Verksamhet for barn och 
ungdomar ska prioriteras i syfte att skapa goda fOrutsättningar for en aktiv fritid i hela kom
munen. 

Vi vill ha en verksamhet där: 
• alla människor blir sedda och känner lika värde 
• jämställdhet mellan könen råder 
• vi aktivt arbetar fOr att motverka alla former av diskriminering och kränkande behand-

ling 
• vi skapar forutsättningar så att möten mellan människor ur olika grupper kan ske 
• all verksamhet fOr barn och ungdom under 18 år skall vara alkohol- och drogfri 
• hänsyn tas till hållbar utveckling 

Vi reserverar oss till förmån för vår motion 
För Socialdemokraterna 
Staffanstoq> den 2 december 2013 

~tl ~ 
öström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 137 
Kommunstyrelsen § 125 
Kommunfullmäktige§ 164 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Besvarande av motion om förädling av Hjärups gamla 
idrottsplats (grusplanen) (d nr Ks 2013.159) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Pierre 
Sjöström (S) genom motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats 
(grusplanen). 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 106 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta en tjänsteskrivelse med förslag 
till beslut som ska framläggas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 
november 2013. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Helene Öhman (FP) yrkar med instämmande från Pierre Sjöström (S) och Nino 
Vidavie (M) att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Helene Öhmans 
(FP) mlf yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar med instämmande från Rolf Lind (M) att 
kommunfullmäktige ska besluta bordlägga ärendet till nästakommande 
ordinarie sammanträde. 

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 
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2013-12-02 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Pierre Sjöströms (S) 
m.fl. yrkande ovan och firmer att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta 
yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet bordläggs. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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2013-10-28 
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Besvarande av motion om valfrihet för medborgare som 
har bistånd till hjälp med mathållning (d nr Ks 201 3.165) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Renee 
Stigb01·g (S) genom motion om valfrihet för medborgare som har bistånd till 
hjälp med mathållning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 108 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet frams tälls följande yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetstutskottet ska besluta i första hand att 
remittera motionen till socialnämnden och i andra h and besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

35 (68) 

N ino Vidavie (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till 
socialnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahands yrkande om remittering, dels Pierre Sjöströms (S) andra 
handsyrkande om bifall till motionen, dels Nino Vidovics (M) yrkande om 
överlämning till socialnämnden. 

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkanden och Nino 
Vidovics (M) yrkande en ligt ovan och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
Nino Vidovics (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna m otionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

f) A! 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige§ 165 2013-12-02 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta 
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand att kommunstyrelsen 
ska besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att överlämna motionen till socialnämnden för dess 
sakprövning och beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om remittering av motionen och Liliana Lindströms (M) 
yrkande om att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall besluta om 
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande i denna del. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ord föranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidavie (M), Bertil Persson (M), Yvom1e Nilsson 
(C), Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene 
Öhman (FP), och 4 nej-röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila 
Olsen (S) och Carina Dilton (S). 

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om 
överlämnande av motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut 
och Pierre Sjöstöms (S) andrahandsyrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Liliana 
Lindströms (M) yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut 
samt att därmed anse motionen besvarad . 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkan e 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige§ 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

37 (68) 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Renee Stigborg (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla motionen. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Renee Stigborgs (S) 
och Liliana Lindströms (M) yrkanden ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Renee Stigborgs och Liliana Lindströms (M) 
yrkanden och firmer att kommunfullmäktige beslutat att Lil iana Lindströms 
(M) yrkande vinner bifall. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller 
Renee Stigborgs (S) yrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 27 ja-röster och 13 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut 
samt att därmed anse motionen besvarad. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förn1ån för eget yrkande, se bilaga l. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGEs ORDINARIE 

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 2 DECEMBER 2013 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende§ 165 

JA NEJ AVSTÅR 
Michael Sandin M Magnus Wibäck x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Sonesson M x 
Laila Olsen s Solveig Ohlsson x 
Henrik Lethin M x 
Nino Vidovic M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind MP x 
Liliana Lindsh·öm M x 
Leif Widmark -- x 
Carina Dilton s x 
N ils-O ve Mårtenson M x 
Bertil Persson M x 
Bjöm Stigborg s x 
Yvmme Nilsson c x 
Berit Lagergren M x 
Shkurte Xhemajli M Björn Holmberg x 
Helene Ölunan FP x 
Kjell Jönsson SPI Gum1ar Lindell x 
Agneta Nilsson s x 
Morgan Jonsson M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Margareta Pauli M x 
Pia Jönsson s x 
Sune Cederpil M x 
Per-Olof Karlsson --
Max Jörgensen M x 
Werner Unger s x 
RaiE11 Friberg SP x 
Mia Harm1edalen M Jurgis Porutis x 
Eric Tabich M x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Lena Persson FP x 
Pierre Lindberg M x 
Renee Stigborg s x 
Björn Larsson c Lennart Svensson x 
Magnus Lw1de1~quist KO Am1ette Holm x 
Eric Hamilton M x 
Ewa Thalen Finne M x 

27 13 



Reservation 

Valfrihet för medborgare som 
har bistånd till hjälp med 
mathållning. 

Bara tre kommuner i Skåne, Lomma, statfanstorp och Trelleborg, erbjuder kalla lådor till de äldre. 
Hemtjänsten i övriga kommuner levererar varma matlådor, mat från restaurang och i vissa kommuner 
kan de äldre välja själva om de vill ha kyld mat eller inte. 

De medborgare som har bistånd med matdistribution kan endast köpa sin mat från det företag som 
Socialnämnden har skrivit avtal med och som levererar kalla matlådor två gånger i veckan. 
Det är idag stora problem med äldre som är undernärda. Mat är en del av den medicinska behandlingen och 
att externa företag levererar matlådor två gånger i veckan tar inte ifrån kommunen ansvaret att bereda 
övriga två huvudmål och minst tre mellanmål till de som har behov av det. 
Många av de som får leverans av externa företag idag behöver också hjälp med att öppna förpackningen 
och vänna maten vilket innebär att det måste finnas personal från hemtjänsten på plats. Då är det en 
samordningsvinst om maten levereras av den personal som skall hjälpa till vid måltiden. 

Miljöskäl har nämnt som en fördel för att leverera mat två gånger i veckan. Miljön är viktig men det måste 
göras andra avvägningar när det handlar om gamla och sjuka människor. Den dagliga kontakten med en 
medmänniska är oerhört angelägen i ett samhälle där ensamheten bland äldre är ett problem. 
Socialdemokraterna i Staffanstorp vill att det skall finnas en valfr ihet när man får bistånd till 
matdistribution. En valfrihet att välja leverans av kall eller vann mat, eller att kunna få hj älp med att gå till 
Pilegårdens restaurang för att äta. Vann mat har den fördelen att den doftar gott när den serveras. Nylagad 
vann mat kan oftare serveras med kokt potatis till vilket inte nedkylningsmetoden som externa företag 
använder idag tillåter. 

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen som innebär 

• att avtalet med externa företag för matdistribution sägs upp 
• att riktlinjer för att ge bistånd för hjälp med att förbättra mathållningen i ordinärt boende tas fram 

av socialnämnden 
• att hela dygnets måltider omfattas som underlag för biståndet. 

Staffanstorp den 2 december 2013 

F ör Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (68) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140 
Kommunstyrelsen § 127 
Kornmunfullmäktige § 166 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Besvarande av motion om ökat ekonomiskt bistånd till 
Lunds Kvinnojour (d nr Ks 201 3.164) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Laila 
Olsen (S) genom motion om ökat ekonomiskt bistånd till Lunds Kvinnojour. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 109 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid arbetsutskottets hand läggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetstutskottet ska besluta i första hand att 
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen. 

Nino Vidavie (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till 
socialnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Pierre Sjöströms (S) 
förstahands yrkande om remittering, dels Pierre Sjöströms (S) andrahands 
yrkande om bifall till motionen, dels Nino Vidovics (M) yrkande om 
överlämning till socialnämnden. 

Ordföranden ställer proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkanden och Nino 
Vidovics (M) yrkande enligt ovan och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla 
Nino Vidovics (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Ord brandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

(JA/ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullm äktige § 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand att kommunstyrelsen ska besluta 
remittera motionen till socialnämnden och i andra hand att kommunstyrelsen 
ska besluta föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att överlämna 
motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
fö rstahandsyrkande om remittering av motionen och Liliana Lindströms (M) 
yrkande om att kommunstyrelsen vid dagen s sammanträde skall beslu ta om 
sakprövning av ärendet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat 
bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande i denna del. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röster ja. Den som bifaller 
Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 9 ja-röster då av ordföranden Christan Sonesson (M), 
Liliana Lindström (M), Nino Vidavie (M), Bertil Persson (M), Yvonne Nilsson 
(C), Eric Tabich (M), Berit Lagergren (M), Shkurte Xhemajli (M) och Helene 
Öhman (FP), och 4 nej-röster då av Werner Unger (S), Pierre Sjöström (S), Laila 
Olsen (S) och Carina Dilton (S). 

Därefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om 
överlämnande av motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut, 
och Pierre Sjöstöms (S) andrahandsyrkande om bifall till motionen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla Liliana 
Lindströms (M) yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut 
san1t att därmed anse motionen besvarad. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialden10kraterna reserverar sig skriftlig t till 
förmån för egna yrkanden, se bilaga l. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (68) 

Kommunfullmäktige§ 166 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Solveig Ohlsson (S) yrkar med instämmande från Helene Öhman (FP) att 
kommunfullmäktige ska besluta bifalla motionen. 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Solveig Ohlssons 
(S) m.fl. och Liliana Lindströms (M) yrkanden ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Solveig Ohlssons (S) m.fl. och Liliana 
Lindströms (M) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat att 
Liliana Lindströms (M) yrkande viimer bifall. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition. 

"Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller 
Solveig Ohlssons (S) m.fl. yrkande röstar nej." 

Vid omröstning avges 24 ja-röster och 16 nej-röster. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut 
samt att därmed anse motionen besvarad. 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till 
förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga l 
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGEs ORDINARIE 

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 2 DECEMBER 2013 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende§ 166 

JA NEJ AVSTÅR 
Michael Sandin M Magnus Wibäck x 
Torbjöm Lövendahl s x 
Christi an Sonesson M x 
Laila Olsen s Solveig Ohlsson x 
Hemik Leth.in M x 
Nina Vidavie M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind MP x 
Liliana Lindsh·öm M x 
Leif Widmark -- x 
Carina Dilton s x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Bertil Persson M x 
Björn Stigborg s x 
Yv01me Nilsson c x 
Berit Lagergren M x 
Shkurte Xhemajli M Björn Holmberg x 
Helene Ölunan FP x 
Kjell Jönsson SPI Gu1mar Lindell x 
Agneta Nilsson s x 
Morgan Jonsson M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Margareta Pauli M x 
Pia Jönsson s x 
Smte Cederpil M x 
Per-Olof Karlsson --
Max Jörgensen M x 
Werner Unger s x 
Ralph Friberg SP x 
Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x 
Eric Tabich M x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Lena Persson FP x 
Pierre Lindberg M x 
Renee Stigborg s x 
Björn Larsson c Lemtart Svensson x 
Magnus Lunderquist KO Annette Holm x 
Eric Hamilton M x 
Ewa Thalen Finne M x 

24 16 



Reservation 

Stöd till Lunds kvinnojour 
Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att få vår motion utredd av berörda 
nämnder innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala beredningstvånget itmebär att ett 
ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av kommunstyrelsen innan det får avgöras av 
fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver beredningen av kommunstyrelsen, att 
fullmäktigeärendena också ska beredas av den/de nämnd/nämnder vars verksamhetsområde ärendet 
berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v förarbetena till kommunallagen framgår att 
huvudregeln är att en nänmd a lltid får yttra sig i ett ärende som berör nänmdens verksamhetsområde. 
Den moderatledda majoriteten väljer att behandla och besluta om motionen i en nämnd eller flera 
nämnder istället för att beslutet tas i kommunfullmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en 
motion ska behandlas i en kommun. 

I en artikel i sydsvenskan 2013-09-06 kan vi läsa om Lunds Kvinnojours ekonomiska problem och 
hur de i nuläget måste avvisa kvinnor som söker deras hjälp på grund av att de inte har tillräckligt med 
resurser. Slaffanstorps kommun är en av de kommuner som anlitar Lunds kvinnojour för tillfålligt 
boende för kvinnor i kris. De får då betalt "per natt" . För att säkra att bematming och tillgänglighet året 
runt så föreslår vi socialdemokrater att det ekonomiska stödet likställs med stödet till Brottsofferjouren 
i Mellerst Skåne. Lunds Kvinnojour är medlemmar i Sveriges Kvinnojourers riksförbund. 
Till kvinnojouren kan kvinnor vända sig om de, eller någon i deras närhet, blivit utsatt för psykiskt 
och/ eller fysiskt våld, hot om våld eller annan kränkande behandling. De erbjuder råd, stöd och 
skyddat boende. K vinnojauren har många års erfarenhet av att arbeta med kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld. Målet med kvinnojourens verksamhet är att hjälpa, skydda och stötta 
misshandlade och hotade kvinnor samt deras bam. De kvinnor som arbetar eller är volontärer på 
kvinnojouren har tystnadslöfte och får inte prata om kvinnan e ller kvinnans fam ilj till någon utanför 
jouren. De kan vara anonyma. Kvinnojouren har också ett stort fokus på bamen som bor på 
kvinnojouren. Att barnen får bearbeta och lära sig hantera sina upplevelser samt har trygga vardagliga 
rutiner i samband med den kris som följer av en separation är ett viktigt förebyggande arbete. 
Enligt 5 kap. 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra 
övergrepp, av eller mot närstående, är brottsoffer. Tidigare gällde att socialnänmden skulle beakta att 
barn som bevittnat våld kan vara i behov av stöd och hjälp. Sedan lagändringen den l januari 2013 
gäller att socialnänmden ansvarar för att bam får det stöd och den hjälp som de behöver. Med ordet 
bevittna menas huvudsakligen att någon sett eller hört något hända. 
Den l j anuari 2013 infördes också ett nytt stycke i 5 kap. Il § SoL. Det nya stycket gäller barn som 
utsatts för brott, och även här görs socialtjänsten till ansvarig för att barn, och de närstående, får det 
stöd och den hjälp de behöver. Mycket av verksamheten sker ideellt och verksamheten är starkt 
beroende av bidrag från kommuner och andra organisationer för att kunna ha en bemanning som 
säkerställer tillgänglighet för de kvinnor och bam som behöver hjälp. 

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen som innebär 

att bidraget till Lunds kvinnojour årligen uppgår tillminst samma summa som Slaffanstorps kommun ger 
till Brottsofferjouren i Mellersta Skåne 

Staffanstorp den 2 december 2013 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 141 
Kommunstyrelsen § 128 
Kommunfullmäktige § 167 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Besvarande av motion om Hjärups idrottsplats 
(dnr Ks 2013.171) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Rolf 
Lind (MP) genom motion om Hjärups idrottsplats. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 115 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

J ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen . 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt eget yrkande ovan 
och filmer att kornmunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följ ande 
yrkanden. 

Rolf Lind (MP) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

C?JJ /Hl r2{fo 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 167 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelseils förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Rolf Linds (MP) 
och Christian Sonessans (M) yrkanden ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Rolf Linds (MP) och Christian Sonessans 
(M) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat att Christian 
Sonessans (M) yrkande vinner bifall. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna reserverar sig muntligt mot taget beslut. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

/jll t?! 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 142 
Kommunstyrelsen§ 129 
Kommunfullmäktige§ 168 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 
2013-11-11 
2013-12-02 

Besvarande av motion om att Hjärups skolor inte räcker 
till (d nr Ks 2013.172) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Helene 
Öhman m.fl. (FP) genom motion om att Hjärups skolor inte räcker till. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013, § 116 att remittera den 
väckta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Arbetsutskottet beslutar 

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen . 

I ärenden föreligger ~änsteskrivel se framtagen av kommundirektören. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med det i ärendet redovisade anse motionen 
besvarad. 

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut enligt Nino Vidovic (M) 
yrkande om att motionen ska anses besvarad och Helene Öhmans (FP) yrkande 
om bifall till motionen. 

Ordförande ställer proposition på Nino Vidovics (M) och Helene Öhmans (FP) 
yrkanden enligt ovan och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nino 
Vidovics (M) yrkande. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 168 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkanden. 

Helene Öhman (FP) yrkar med instämmande från Nino V idovie (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut enligt Helene Öhmans 
(FP) m.fl. yrkande ovan. 

Ordföranden ställer proposition på Helene Öhmans (FP) m.fl. yrkande och 
fi1mer att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

~~~ M 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

Q 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 169 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Remittering av motion om översyn av motioners 
behandling (d nr Ks 2013.220) 

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om översyn av motioners 
behandling. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till 
kommunstyrelsen . 

l Utdragsbestyrkande Justerandens sign 

IJ!/ ffi--
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 170 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Remittering av motion om en utredning kring enheten 
Barn och unga (dnr Ks 2013.218) 

Arunäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om en utredning kring enheten 
Barn och unga. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till 
kommunstyrelsen. 

Ord örandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kornmunfullmäktige § 171 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Remittering av motion om översyn av kommunens nya 
busshållsplats på Malmövägen (dnr Ks 2013.219) 

Amnäls av Marie Saltarski (S) väckt motion om översyn av kornmunens nya 
busshållsplats på Malmövägen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till 
kommunstyrelsen. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

/}Jv 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

Kommunfullmäktige § 172 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Medborgarförslag om utomhusgym i Balders hage 
(d nr 2013.301) 

Till Staffanstorps kommun har den 19 november 2013 inkommit 
medborgarförslag om utomhusgym i Balders hage. 

48 (68) 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommun
styrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts 
genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med 
kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut om att överlämna 
medborgarförslaget Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. 
Samråd har hållits om beslutsförslaget nedan. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande 
yrkande. 

Ordföranden Ewa Thalen Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att för beslut överlämna medborgarförslag om utomhusgym i Balders Hage till 
kultur- och fritidsnämnden . 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla detta yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut överlämna medborgarförslag om utomhusgym i Balders hage till 
kultur- och fritidsnämnden . 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 173 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Interpellation om OVK-kontroll i statfanstorps förskolor 
(d nr Ks 2013.224) 

Anmäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande om OVK-kontroll i Staffanstops 

. förskolor och skolor. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellation ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde. 

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

!Ji/ (Yb 
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STAFFANSTORI>S 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

(41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 174 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Interpellation om anlitande av advokatbyrå Maqs Law 
Firm (dnr Ks 2013.223) 

Anmäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till kommunstyrelsens 
ordförande om anlitande av advokatbyrå Maqs Law firm . 

Kommunfullmäktige beslutar 

att in terpellation får ställas, samt 

att interpella tion ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

fj}J ffi-
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 129 
Kommunfullmäktige§ 175 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.181) 

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
om resa till Mipimmässan i Cannes 2013. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) och styrelseordförande 
för Staffanstorps Centrum AB HenrikLethin (M) ställd interpellation enligt i 
ärendet avgivna skritliga interpellationssvar. 

Efter yttranden från Lena Persson (FP), Cecilia Cavallin (MP) och Björn 
Magnusson (FP) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs för ytterligare 
anföranden och förklarar överläggningen avslutad. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Justerandens sign 

I)V {yfo 
l Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kornmunfullmäktige § 130 
Kornmunfullmäktige § 176 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.186) 

Anmäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till tekniska nämndens 
ordförande om riktlinjer för fastighetsägares ansvar för att sköta renhållning 
och sophämtning. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade 
tekniska nämndens ordförande Beri t Lagergren (M) ställd interpellation enligt i 
ärendet avgivet skritligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från Cecilia Cavallin (MP) konstaterar ordföranden att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen avslutad. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ord örandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 

11/tl .&-
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

Ordforandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 137 
Kommunfullmäktige§ 177 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.188) 

Anmäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och samhällsbyggnads 
nämndens ordförande om byggnation av tankställe i närheten av mossar och 
våtområden. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade miljö
och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil Persson (M) ställd 
interpellation enligt i ärendet avgivet skritligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från Cecilia Cavallin (MP) konstaterar ordföranden att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen avslutad. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

1/tJ 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

Or örandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 149 
Kommunfullmäktige § 178 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.266) 

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
angående svar på skrivelser. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd interpellation 
enligt i ärendet avgivet skritligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen avslutad. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

f/ AJ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 150 
Kommunfullmäktige§ 179 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.205) 

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
angående vänortsutbyten. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd interpellation 
enligt i ärendet avgivet skritligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen avslutad. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

Il/l/ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 151 
Kommunfullmäktige§ 180 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.206) 

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
angående SIDA-projektet i Namibia. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonessen (M) ställd interpellation 
enligt i ärendet avgivet skritligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen avslutad. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkan e 

/J)J 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 181 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S) 
(dnr Ks 2013.11) 

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende 
om val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S). 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. 

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 182 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ny 
ledamot i demokratiberedningen samt ny ersättare i 
valberedningen efter Joakim Borglin (KO) (d nr Ks 2013.11) 

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende 
om val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ny ledamot i 
demokratiberedningen samt ny ersä ttare i valberedningen efter Joakim Borglin 
(KD). 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden utse Zoltan Pusztai (KD), Tamburinvägen 17, 245 42 
Staffanstorp. 

att, för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i 
demokratiberedningen utse Tord Gunnarsson (KD), Johannas väg 14, 245 63 
Hjärup. 

att, för resterande del av mandatperioden som ny ersättare i valberedningen 
utse Magnus Lunderquist (KD), Knutsborg 4C, 245 45 Staffanstorp. 

Justeran ens sign Utdragsbestyrkande 

_/)Al 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 183 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Val av ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Olle Möller (S) (d nr Ks 2013.11) 

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende 
om val av ny ledarnot tillika 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden efter Olle Möller (S). 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för resterande del av mandatperioden som ny ledarnot tillika 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden utse Richard Severin Ekström (S), 
Ilvägen 4, 245 38 Staffanstorp. 

Ordförandens sign Justerandens sign Ut ragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 184 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse för 
tiden 2014-2017 (dnr Ks 2013.11) 

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde d en 2 december 2013 ärende 
om val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. 

Justerandens sign Ut ragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kornmunfullmäktige § 185 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 
2014-2017 (dnr Ks 2013.11) 

Kommunfullmäktige upptar vid si tt sammanträde den 2 december 2013 ärende 
om val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

Kommunfullmäktige § 186 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sam manträdesdatum 

2013-12-02 

Val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor 
Jönssons stiftelse för år 2014 (d nr Ks 2013.11) 
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Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 2 december 2013 ärende 
om val av tre revisorer och tre revisorersättare i Theodor Jönssons stiftelse för år 
2014. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkan e 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 187 

Anmälningar 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

a) Tekniska nämndens beslut§ 53/13 gällande m edborgarförslag om att 
parkeringsvakter anlitas under begränsad tid. Dm 2013.26 

b) Tekniska nämndens beslut § 54/13 gällande medborgarförslag om 
förebyggande av olyckor på bl a Vallhallvägen. Dnr 2013.110 

c) Tekniska nämndens beslut§ 58/13 gällande motion om tillgänglighet till 
lokalt näringsliv i centrala Staffanstorp . Dnr 2013.37 

d) Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll 201 3-10-29 och 2013-11-15 om val av 
ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige. Dnr 2013.11 

e) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut§ 87/13 gällande motion om 
hastighetsbegränsning på Väståkravägen. Dnr 2012.105 

f) Socialnämnden§ 98/13 med rapport om ej verkställda beslut. Dnr 2013.163 

g) Ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 2013-10-31 för Staffanstorps kommun 

h) Sune Cederpils tack för uppvakb1ing p å födelsedagen. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga lämnad information till handlingarna. 

Ord örandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige§ 188 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Remittering av motion om ändrade arvode/ersättningar 
(d nr Ks 2013.230) 

Anmäls av Björn Magnusson (FP) m.fl. väckt motion om ändrade 
arvode/ersättningar. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till 
kommunstyrelsen. 

Justerandens sign 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige § 189 2013-12-02 

Remittering av motion om att stärka skyddet för 
våldutsatta kvinnor (d nr Ks 2013.232) 

Anmäls av Laila Olsen (S) väckt motion om att stärka skyddet för våldutsatta 
kvinnor. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till 
kommunstyrelsen. 

Justerandens s ign Utdragsbestyrkande 

;:; ~/ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 190 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Remittering av medborgarförslag om att avslå motion 
(dnr Ks 2013.233) 

Ärendet avser remittering av medborgaförslag om att avslå motion, inkommen 
2013-11-28. 

Kommunfullmäktige beslutar 
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att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KO MMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 191 
Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Avsägelse av uppdrag från Joy Nilsson (M) {dn r 2013.11) 

Anmäls avsägelse från Joy Nilsson (M) av hennes uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Joy Nilsson (M) från hennes uppdrag som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden och som nämndeman vid Lunds tingsrätt. 

att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden utse Michael Lavesson (M), Friggs väg 10, 245 64 Hjärup. 

att val av nämndeman vid Lunds tingsrätt bordläggs till nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORI'S 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kornmunfullmäktige § 148 
Kornmunfullmäktige § 192 

Sammanträdesdatum 

2013-10-21 
2013-12-02 

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.203) 

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande 
om samlingssal. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellation får ställas, samt 

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december 2013 besvarade 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd interpellation 
enligt i ärendet avgivet skritlig t interpella tion ssvar. 

Efter yttrande från Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen avslu tad . 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Justerandens sign Utdragsbestyrkande 

Ii/J 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige § 193 

Julhälsning 

Sammanträdesdatum 

2013-12-02 

Ordföranden Ewa Thalen Finne önskar ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige en god jul och ett gott nytt år. 

Andre vice ordföranden Björn Stigborg (S) önskar ordföranden en god jul och 
ett gott nytt år. 

Justerandens sign l Utdragsbestyrkande 
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