
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2014-03-10 
Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.20-19.45-20.50 

Plats: Sammanh·ädesrum Bjällerup 
Paragrafer: § 40-45, 47-64, 66-69 

Ordinarie ledamöter: Tjänstgörande ersättare: 
Michael Sandin (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Ewa Thah~n Fhme (M) ordf 
Christian Sonesson (M) 
Laila Olsen (S) 
Henrik Lethin (M) 
Nh1o Vidovic (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Björn Magnusson (FP) 
Rolf Lind (MP) 
Thomas Carlstedt (M) 
Leif Widmark (--) 
Carh1a Dilton (S) 

1 (36) 

Liliana Lh1dström (M) Björn Holmberg (M) §40-45,47-64,66-69 

Nils-Ove Mårtenson (M) 
Björn Stigborg (S) 
Yvmme Nilsson (C) 
Bertil Persson (M) 
Beiit Lagergren (M) 
Helene Öhman (FP) 
Kjell Jönsson (SPI) Gunnar Lh1dell (SPI) §40-45,47-64,66-69 

Agneta Nilsson (S) 
Shkurte Xhemajli (M) 
Cecilia Cavallh1 (MP) 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

o 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 2(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

Eric Hamilton (M) Magnus Wibäck (M) §40-45,47-64,66-69 
Renee Stigborg (S) 
Morgan Jonsson (M) 
Pierre Lindberg (M) 
Pia Jönsson (S) 
Ralph Friberg (SP) 
Margareta Pauli (M) 
Sune Cederpil (M) 
Werner Unger (S) 
Max Jörgensen (M) 
Lena Persson (FP) 
Mia Hamnedalen (M) Bertil Palm (M) §40-45,47-64,66-69 
Marie Sal tarski (S) 
Björn Larsson (C) 
Magnus Ltmderquist (KD) 
Eric Tabich (M) 

Totalt 40 ledamöter 

Hem·ik Letlun (M) och Agneta Nilsson (S) 
Måndagen den24mars 2014 klockan 12.00 

Ordförande Ewa ~alen Fi1me (M) 

~ - ~Jh~ /Ve/m"~ 
Justerande HenrikLethin (M) 4..gneta Nilsson (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 3(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanh·ädestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kornmw1fullmäktige 
2014-03-10 
Klockan 18.00-19.20-19.45-20.50 
Sammanträdesrum Bjällerup 
§ 40 - § 69, (ej§ 46 och§ 65) 

2014-03-25 
2014-04-17 
Rädhuset 

Ingrid PranssoniBial1GlM:ogren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§40 Besvarande av medborgarförslag om förbud mot 

användning av alkohol och droger 

2013-KS-238 

Kommunfullmäktige beslutar 

att medborgarförslaget om förbud mot användning av alkohol och droger 
anses med det i ärendet redovisade besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag om förbud mot användande av alkohol och droger 
under arbetstid eller traktamentetid i Staffanstorps kommun har 
inkommit den 4 oktober 2013. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thalen Fiime (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att medborgarförslaget om förbud mot användning av alkohol 
och droger anses med det i ärendet redovisade besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och fim1er att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut§ 16, 2014 

Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§41 Besvarande av medborgarförslag angående motion om 

förädling av Hjärups gamla idrottsplats, grusplanen 

2013-KS-313 

Kommunfullmäktige beslutar 

att då medborgarförslaget angående motion om förädling av Hjärups 
gantia idrottsplats, grusplanen behandlas samtidigt som den motion som 
avses, anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av medborgarförslag angående motion om 
förädling av Hjärups gamla idrottsplats, grusplanen. 

Yrkanden m.m 

Medborgarförslagsställaren yth·ar sig över ärendet. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att dä 
medborgarförslaget angående motion om förädling av Hjärups gamla 
idrottsplats, grusplanen behandlas samtidigt som den motion som avses, 
anses medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt Pierre Sjöströms (S) yrkande och fumer att kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut§ 15, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-21 
Medborgarförslag inkommen 2013-11-28 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§42 Besvarande av motion om förädling av Hjärups gamla 

idrottsplats, grusplanen 

2013-KS-202 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats, grusplanen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om Hjärups gamla idrottsplats väckt 
av Pierre Sjöström (S). 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanh·äde den 3 februari 2014, 

§ 9 att bordlägga ärendet för att motionen och inlänu1at medborgarförslag 
som rör aktuell motion ska behandlas samtidigt. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats, grusplanen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt Pierre Sjöströrns (S) yrkande och fumer att kommmilitllmäktige har 
beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut§ 9, 2014 

Kommunfullmäktiges beslut§ 164, 2013 

Tjänsteskrivelse 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§43 Direktiv för att förebygga oegentligheter 

20 13-KS-300 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkä1ma direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps 
kommunkoncern, då med revidering enligt särskilt yrkande i 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser godkännande av direktiv för att förebygga oegentligheter i 
Staffanstorps kommunkoncern. 

Med oegentlighet menas handling, avsiktlig eller oavsiktlig, som riskerar 
att leda till ekonomiska förluster, skadeständ och/ eller skadat varumärke. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thah~n Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att godkänna direktiv för att förebygga oegentligheter i 
Staffanstorps kornrnunkoncern, då med revidering enligt särskilt yrkande 
i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Beslut kornmunstyrelsen § 1, 2014 
Tjänsteskrivelse 
Direktiv för att förebygga oegentligheter i Staffanstorps kommunkoncern 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

AN {}f(AI 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-03-10 

§44 Yttrande till förvaltningsrätten angående 

laglighetsprövning av fullmäktige beslut§ 124, 2013 

2014-KS-37 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ej själv föra talan i målet. 

Ärendebeskrivning 

Förvalbungsrätten i Malmö har i föreläggande den 4 december 2013 
begärt yttrande från Staffanstorps kommun över skrivelse med 
överklagande av kornmunfullmäktiges beslut den 21 oktober 2013 § 124, 
besvarande av motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom 
äldreomsorgen, och kommunstyrelsen har avgivit yth·ande. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thalen Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att ej själv föra talan i målet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och filmer att kommtmfullmäktige beslutat i enlighet 
med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslut§ 4, 2014 
Utdrag, 6 kap § 6 kommunallagen 
Begäran om yttrande från förvalbun gsrätten 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

vs· 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-03-10 

§45 Besvarande av motion om översyn av nya busshållplatsen 

på Malmövägen 

20 13-KS-285 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlänu1a m otion om översyn av nya busshållsplatsen på 
Malmövägen till tekniska nänu1den för prövning och beslut samt att 
därmed anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om översyn av nya busshållsplatsen 
på Malmövägen väckt av Marie Saltarski (S). 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Marie Saltarski (S), 
att kommunfullmäktige ska besluta att överlä1m1a motion om översyn av 
nya busshållsplatsen på Malmövägen till tekniska nämnden för prövning 
och beslut samt att därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 17, 2014 

Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!Jiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§47 Besvarande av motion om anställning av personer med 

funktionsnedsättning 

2013-KS-226 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motion om anstälhung av personer med fw1ktionsnedsätbung anses 
med kommunstyrelsens beslut§ 19, 2014 och i ärendet upprättad 
tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20 besvarad . 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om anstälh1ing av personer med 
fm1ktionsnedsätbung väckt av Torbjörn Lövendahl (S). 

Yrkanden 

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
motion om anställning av personer med ftu1ktionsnedsättning anses med 
konununstyrelsens beslut§ 19, 2014 och i ärendet upprättad 
tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20 besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt Torbjörn Lövendahls (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommm1styrelsens beslut§ 19, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20 

Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§48 Besvarande av motion om att stärka skyddet för 

våldsutsatta kvinnor 

2013-KS-310 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motion om att stärka skyddet för våldsutsatta kviimor till 
socialnänu1den för prövning och beslut samt att därmed anse motionen 
besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att stärka skyddet för 
våldsutsatta kviimor väckt av Laila Olsen (S) . 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thaien Filme (M) yrkar att komnmnfullmäktige ska 
besluta att överlämna motion om att stärka skyddet för våldsutsatta 
kviiu1or till socialnämnden för prövnii1g och beslut samt att därmed anse 
motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och fiiu1er att kommunfullm äktige beslutat i enlighet 
med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 20, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-20 

Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(J /J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§49 Besvarande av interpellation om revisionens arbete 

2014-KS-26 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) om revisionens 
arbete. 

Vid dagens sammanträde besvarade kommtmstyrelsens ordförande 
Christian Sonesson (M) interpellationen enligt skriftligt 
in terpellationssvar daterat 2014-01-23. 

Efter yttrande från revisionens ordförande Sture Nilsson och Cecilia 
Cavallin (MP) konstaterar ordföranden Ewa Thalen Finne (M) att ordet ej 
begärs för ytterligare anföranden och förklarar därefter överläggningen 
avslu tad. 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från Christian Sonesson (M) 
Skrivelse från revisonens ordförande Sh1re Nilsson 
In terpella tio n 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

f}IJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§50 Besvarande av interpellation om bredbandsutbyggnad i 

Hjärup 

2014-KS-43 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en interpellation ställd 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) om 
bredbandsutbyggnad i Hjärup. 

Vid dagens sammanträde besvarade Henrik Lethin (M) interpellationen 
enligt skriftligt interpellationssvar daterat 2014-03-05. 

Efter yttrande från Björn Magnusson (FP) konstaterar ordföranden Ewa 
Thalen Fim1e (l\1) att ordet ej begärs för ytterligare anföranden och 
förklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från HenrikLethin (M) 
Interpellation 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 16(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§51 Besvarande av interpellation om nybyggnation av Vall by 

21:3 

2014-KS-54 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har länmat in en interpellation ställd till tekniska 
nänmdens ordförande Berit Lagergren (M) och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil Persson (M) om 
nybyggnation av Vallby 21:3. 

Vid dagens sammanh·äde besvarade miljö- och samhälls
byggnadsnämndens ordförande Bertil Persson (M) interpellationen enligt 
skriftliga interpellationssvar daterade 2014-02-28 och 2014-03-01 . 

Efter yth·ande från Cecilia Ca vallin (1\tlP) konstaterar ordföranden Ewa 
Thalen Fitme (M) att ordet ej begärs för ytterligare anföranden od1 
förklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från Berit Lagergren (M) 
Interpellationssvar från Bertil Persson (M) 
Interpellation 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§52 ställande och besvarande av fråga 

2014-KS-74 

Kommunfullmäktige beslutar 

17(36) 

DATUM: 2014-03-10 

att frågan får ställas och ska besvaras vid dagens sammanträde. 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Bjön1 Magnu sson (FP) har ställt en fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Ewa Thalen Finne (M) angående debatterande om Maqs Law 
Firm vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 februari 2014. 

Vid dagens sammanträde besvarar ordföranden Ewa Thalen Finne (M) 
frågan. 

Efter yth·ande från Björn Magnusson (FP) konstaterar ordföranden Ewa 
Thalen Fiiu1e (M) att ordet ej begärs för ytterligare anföranden och 
förklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Björn Magnusson (FP) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 18{36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§53 Val av ny ledamot till tekniska nämnden efter Richard 

Öberg (S) 

2014-KS-15 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i tekniska 
nämnden utse Agneta Nilsson (S), Rondovägen 7, 245 42 Staffanstorp. 

att för resterande del av mandatperioden som ny ersättare i tekniska 
nämnden utse Ingvar Carlsson (S), Glasförgyllaren 72, 245 35 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot till tekniska nämnden 
efter Richard Öberg (S) som entledigades frän detta uppdrag. 

Valberedningen föreslå r att Agneta Nilsson (S) utses till ny ledamot i 
tekniska nämnden efter Richard Öberg (S) samt att Ingvar Carlsson (S) 
utses till ny ersättare i tekniska nämnden efter Agneta Nilsson (S). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut§ 18, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§54 Angående ny ledamot i kommunfullmäktige 

2014 .. KS-78 

Kommunfullmäktige beslutar 

19(36) 

DATUM: 2014-03-10 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammam·äkning för 
utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per-Olof Karlsson(--). 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Skåne har inkommit med en skrivelse med begäran om ny 
sammanräkning med anledning av avliden ledamot i kommunfullmäktige 
i Staffanstorp. 

Beslutsunderlag 

Sk1ivelse från Länsstyrelsen i Skåne 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 20(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§55 Avsägelse av uppdrag och ev fyllnadsval efter Mia 

Hamnedalen (M) 

2014-KS-71 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Mia Hamnedalen (M) från he1mes uppdrag som ledarnot i 
kommnnfullmäktige och kultur- och fritidsnänu1den. 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med en begäran om ny sammanräkning 
för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i kultur- och 
fritidsnänu1den utse Magnus Olsson (M), Skiffervägen 20, 245 45 
Staffanstorp. 

att för resterande del av mandatperioden som ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden utse Filip Nordahl (M), Domarringen 17, 245 41 

Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Mia Hamnedalen (M) har länmat in en avsägelse av hennes uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige och kultur- od1 fritidsnänmden. 

Valberedningen föreslår att Magnus Olsson (M) utses till ny ledamot i 
kultur- od1 fritidsnämnden efter Mia Hanmedalen (M) samt att Filip 
Nordahl (M) utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Magnus Olsson (M). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mia Hamnedalen (M) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§56 Val av nämndeman vid Lunds tingsrätt 

2014-KS-82 

Kommunfullmäktige beslutar 

21 (36) 

DATUM: 2014-03-10 

att som nämndeman vid Lunds tingsrätt för år 2014 utse Ove Eldstähl 
(FP}, Knästorps kvarnväg 191, 245 93 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Valberedningen föreslår att Ove Eldstäl11 (FP) utses till nänu1deman vid 
Lunds ting sr ä t t. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
ICOMMUN 

Kommunfullmäktige 22(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§57 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

alternativ till margarin vid skolmåltid 

2014-KS-72 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om alternativ till margarin vid 
skolmåltid till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning mm 

Till Staffanstorps kommun har den 13 februari 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om alternativ till margari.J.1 vid skolmåltid. 
Förslagsställaren menar att skolbarnen i Hjärup ska få ett alternativ till 
margarin vid sina skolmåltider. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller am1an nänu1d överlänula 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 överlä1m1a medborgarförslaget Sådana 
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om 
beslutsförslaget nedan . 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thah~n Fhme (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att medborgarförslaget om alternativ till margarm vid skolmåltid 
överlätm1as till kommw1styrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande od1 filmer att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med detta yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

If~' {(fil 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 23(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

Forts.§ 57 

Besluts u n derlag 

Förslag till beslut om handläggning 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 24(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-1 O 

§58 Beslut om handläggning av medborgarförslag om lokal 

med aktiviteter för ungdomar 

2014-KS-66 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om lokal med aktiviteter för ungdomar 
till socialnämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 7 februari 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om behovet en lokal med ak tiviteter för Lmgdomar i 
statfanstorps kommun. 
Förslagsställaren menar att ungdomar i Staffanstorps kommw"l behöver 
en centralt placerad lokal med möjlighet till aktiviteter för andra 
åldersgrupper än de som kan vistas på Skåningen. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller am1an 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. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thalen Filu1e (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att överlämna medborgarförslaget om lokal med aktiviteter för 
ungdomar till socialnämnden för beredning och beslu t. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och fim1er att komrnw1fullmäktige beslutat i enlighet 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/l/V 



STAFFANSTORPS 
I<OMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 25{36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

Forts.§ 58 

med detta yrkande. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut om handläggning 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur 

(JA/ 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 26(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-1 0 

§59 Remittering av motion om att utvidga adressatkretsen för 

interpellationer och frågor 

2014-KS-24 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslu t om beredning remittera motion om att utvidga 
adressatkretsen för in terpellationer och frågor till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en motion där han yrkar att 
adressatkretsen för interpellationer och frågor bör utvidgas. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-02-14 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(1)J fY{ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 27(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§60 Remittering av motion om planering av utbyggnad av 

kommunala bad tillsammans med närliggande kommuner 

2014-KS-91 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motion om planering av u tbyggnad 
av kommunala bad tillsammans med närliggande kommuner till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) m.fl. har lämnat in en motion angående 
Staffanstorps kommun bör samverka med andra kommuner vad gäller 
etablering av kommunala bad. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-02-25 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/III {OJt 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 28(36) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§61 Remittering av motion om att servera smör vid 

skolluncherna i statfanstorps kommun 

2014-KS-89 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motion om att servera smör vid 
skolluncherna i Staffanstorps kommun till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Bjöm Magnusson (FP) har länu1at in en motion om att smör bör serveras 
som ett alternativ vid skolluncherna för elever i färskol eklass till årskurs 
nio. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 201 4-02-25 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(36) 

DATUM: 2014-03-10 

§62 Anmälningar 

Ordförandens signatur 

2014-KS-11 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Socialnämndens beslut§ 123 2013 med rapport om ej verkställda 
beslut enligt 4 kap l§ socialtjänstlagen och 9 § LSS. Dm· 2013.163 

b) Yth·ande enligt kommunstyrelsens beslut§ 4 2014 till 
Förvalhungsrätten i Malmö angående laglighetsprövning av 
fullmäktige beslut§ 124, 2013. Dnr 2014.37 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 30(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§63 Remittering av motion om systematisk kontroll av 

statfanstorps kommuns övergripande styrdokument 

2014-KS-99 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motion om systematisk kontroll av 
Staffanstorps konu11uns övergripande styrdokument till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en motion med rubriken "Motion om 
att man ska göra det man sagt och säga det man gör". I motionen yrkar 
han att en systematisk kontroll ska genomföras av att samtliga av 
konununens övergripande styrdokument iimehållsmässigt harmoniserar 
med det som utförs. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-03-03 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fi tJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kom m u nfu Il mäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§64 Avsägelse av uppdrag från Carina Öberg (S) 
2014-KS-100 

Kommunfullmäktige beslutar 

31 (36) 

DATUM: 2014-03-10 

att entlediga Carina Öberg (S) från he1mes uppdrag som ersättare i kultur
och fritidsnämnden samt, 

att uppdra åt valberedningen att vid nästkommande ordinarie 
sammanträde med kommunfullmäktige lämna förslag till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden efter Carina Öberg (S). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Carina Öberg (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
I(OMMUN 

Kommunfullmäktige 32(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§66 Avsägelse av uppdrag från Kjell Jönsson (SPI) 

2014-KS-106 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Kjell Jönsson (SPI) från hans uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ersättare i valberedningen. 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med en begäran om ny sammanräkning 
för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

att uppdra åt valberedningen att vid nästkommande ordinarie 
samrnanh·äde med komrnw1fullmäktige lämna försJag till ny ersättare i 
valberedningen efter Kjell Jönsson (SPI). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Kje11 J önsson (SPI) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A fl 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 33(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§67 Remittering av motion om att finansiera inträde till Skånes 

Djurpark för elever från statfanstorps kommun 

2014-KS-112 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motion om att finansiera in träde till 
Skånes Djurpark för elever från Staffanstorps kommun till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Helene Ölu11an (FP) har lämnat in en motion om att finansiering av 
kostnaden1a för att låg- och mellanstadieeleverna ska kwma besöka 
Skänes Djurpark 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-03-03 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

qN LB1{ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 34(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§68 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

detaljplan för Tågvägen 

2014-KS-118 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlänu1a medborgarförslaget om detaljplan för Tågvägen till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps konunun har den10mars 2014 inkonunit ett 
medborgarförslag om detaljplan för Tågvägen. 
Förslagsställaren menar att en uh·edning måste göras angående miljö- och 
samhällsbyggnadsnänu1dens beslut om att ställa ut detaljplanen för 
Tågvägen utan att göra en barnkonsekvensbeskrivning. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nänmd 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 samräd med kommunfullmäktiges presidium, lägga 
fram förslag till beslu t om att överlämna medborgarförslaget Sädana 
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hällits om 
beslutsförslaget nedan. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thalen Firme (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att överlämna medborgarförslaget om detaljplan för Tågvägen till 
kommw1styrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och filmer att kornmunfullmäktige beslutat i enlighet 
med detta yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fl/V ~ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 35(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

Forts.§ 68 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 



STA FFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 36(36) 

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: 2014-03-10 

§69 Remittering av motion om gratis resor för pensionärer 

2014-KS-117 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motion om gratis resor för 
pensionärer till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Gmmar Lindell (SPI) har lämnat in en motion med rubriken" Motion om 
gratis resor för pensionärer". I motionen yrkas att Staffanstorps kommun 
ska utreda möjligheten tillsammans med skånetrafiken att genomföra 
gratis bussresor för alla pensionärer 75 är och uppåt i Staffanstorps 
kommun tur och retur Malmö respektive Lw1d alla dagar mellan klockan 
09.00-15.00. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-03-10 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 


