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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträde
Samma nträd esda tum:
Sa mmanträdestid:
Plats:
Paragrafer:

2014-10-13
Klocka n 18.00- 19.10
Rådhuset, sammanträdesru m Bjällerup
§ 125 - § 150
Ordinarie led amöter:
Michae l Sandin (M)
Torbjörn Lövendah l (S)
Ewa Thalen Finne (M) ordf
Christian Sonesson (M)
Lai la Olsen (S)
HenrikLethin (M)
N ino Vidovic (M)
Pier re Sjöström (S)
Bjö rn Magnusson (FP)
Rolf Lind(--)
Thomas Ca rlstedt (M)
Leif Widmark (--)
Ca rina Dilto n (S)
Lilia na Lind ström (M)
Nils-Ove M å rtenson (M)
Björn Stigborg (S)
Yvonne Nilsson (C)
Berti l Persson (M)
Berit Lagergren (M)
Helene Öhman (FP)
Gunnar Lind ell (SPI)
Agneta Ni lsson (S)
Shkurte Xhemaj li (M)
Cecili a Cavallin (MP)
Eric Hami lton (M)
Renee Stigborg (S)
Morgan Jo nsson (M)
Pierre Lindbe rg (M)
Pia Jönsson (S)
Ralph Friberg (SP)

Ordförz y signatur

Justerandes signatur

~Al

6lil'

Tjänstgörande ersättare:
Björn Holmberg§§ 125-150
Solveig Ohlsson§ 125

Annika Ply m Ohlsson§ 125

Maivi Strömberg§§ 125-150

Berti l Palm§§ 125-150

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14- 10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Margareta Pauli (M)
Sune Cederpi l (M)
Werner Unger (S)
Max Jörgensen (M)
Lena Persson (FP)
Jurgis Porutis (M)
Marie Saltarski (S)
Björn Larsson (C)
Magnus Lunderquis t (KO)
Eric Tabich (M)

Totalt 40 ledamöter

Justerande:
Jus tering:
Undersk rifter:

Agne ta Nilsson (S) och Henrik Le thin (M)
Rådhuset, må ndagen d en 27 oktober 2014 klockan 12.00

(tJNL

~~

Ju s erande Agneta Nilsson (S)

Ordföra ndens signatur

Justerandes signatur

HenrikLe thin (M)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Anslag l Bevis
Protokollet är justerat. Ju steringen har tillkännagi vits genom anslag.
Beslutsorgan:
Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:
P lats:
Paragrafe r:

Kommunfullmäktige
2014-10-13
Klockan 18.00- 19.10
Rådhu set, sammanträdes rum Bjällerup
§ 125- § 150

Anslag sätts upp:
Anslag tas ne r:
Protokollet förvaras

2014-10-28
2014-11-18
Rådhuset

Underskrifter:
Daniella Ivkovic l Bianca Magren

Ordförandens signatur

Ju sterandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

l nnehållsförteckning
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145
§146
Ordförandens signatur

Årsredovisning Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp 2013 ............. 6
Förslag till arkivreglemente för Staffanstorps kommun ................................. 7
Besvarande av motion om central rättn ing av nationella prov ..... ........ .... .... 9
Besvarande av motion om hyresrätter på f.d . koloniområdet vid
Anneravägen l Skånevägen ........................... ................................................... 11
Besvarande av interpe llation om va llöften för framtidens Hjärup ............. 13
Besvarande av interpellation om kostnaden för de nya fo tbollsp lanerna i
Hjärup .......................... ..... ................... .................................... ..... ........................ 14
Besvarande av interpell ation om ett allaktivitetshus ... ................................. 15
Enkel fråga ställd till tekniska nämndens ordförande om säkerheten vid
övergången på Kronoslättsvägen ........... ............................................ ............. . 16
Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt samt
ersättare i Staffanstorps kommunfastigheter AB av Gun Fransson (S) ...... 17
Avsägelse av uppdrag som ledamot i demokratiberedningen av Rebecca
Ringlander (MP) ....... .................... .............. ......... ................................................ 18
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige av Albin
Landgren .................................................................................................... .......... 19
Avsäge lse av uppdrag som ersättare i kommunfull mäktige av Patrik
Jacobsson ...... ........... ........ ...... ...... ........ ....... ...... ................................. ................... 20
Beslut om handläggning av medborgarförslag om trafikhind er vid
Biblioteksgården ................ ...... ......................................................................... .. 21
Beslut o m handläggning av medborgarförslag om toaletter i Balders hage
......................... ....... ........ ............ ........................................................................... 23
Beslut om hand läggning av medborgarförslag om markering av
övergångsställe ......................... ....... ...... .................. .............................. .............. 25
Beslut om hand läggning av medborgarförs lag om införande av gårdsgata
på Blomstergården i Hjäru p ............... ............................................................... 27
Remittering av motion om bussförbindelse mellan Hjärup och
Staffansto rp ......... .............. ....... ....... ...... ....... ........... ............................................. 29
Remittering av motion om barnomsorg på obekväma tider ........................30
Remittering av motion angående en lokalbuss inom Staffanstorps
konunun ...................... ......................................................... ......... ................ ..... ..31
Remittering av motion om utökade parametrar för barnvattenprov ......... 32
Remittering av motion om att å terinföra skyddade trottoarer ...... .............. 33
Anmälningar ....................................................................................................... 34
Justerandes sig natur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014- 10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§147
§148
§149
§150

Ordförandens signatur

ce;/

Beslut o m handläggning av medbo rgarförslag om a tt få tillbaka ma ttbom
........... ............................................................................. .................. .......... ...... ... .. 36
Beslut om handläggning av m edbo rgarförslag om s törre skatepark i
Staffanstorps kom tnun ........... .......................................... .......... ........................ 38
Beslut om handläggning av m edbo rgarförslag om uppsäth1ing av
fotbollsmå l ............................................ .. ........... ........ ....... .......... ... ...... ........ ...... .. 40
Övrig t ......................................... .... .. ............................. ........ ....... ......................... 42

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 201 4-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§125 Arsredovisning Samordningsförbundet BurlövStaffanstorp 2013
2014-KS-337
Kommunfullmäktige beslutar

a tt bevilja styrelsen för Samordn ingsförbunde t Burlöv Staffanstorp
ansvarsfrihet för verksamhete n å r 2013 och ej väcka skadeståndstalan.
Ärendebeskrivning

Till Staffans to rps kommun har de n 4 augusti inkommit årsredovisning
inklusive revis ionsberä ttelse för räkenskapsåret 2013 fö r
kommunfullmäktiges prövn ing av frågan on1 beviljande av ansvarsfrihe t
för förbund ets styre lse för verksamhetså re t 2013.
Jäv

På grund av jäv d elta r inte Torbjö rn Lövendahl (S) och Carina Dil ton (S) i
ha ndläggningen i detta ärende.
Yrkanden

Ordföranden Ewa Tha len Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige
bes lutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbund et Burlöv
Staffans torp ansva rsfrihet för verksa mheten år 2013 och ej väcka
skadeståndsta la n.
Beslutsgång

Ordföranden kons ta terar a tt d e t endast föreligger ett förslag till beslut
enligt ege t yrkande och finne r att kommunfullmäkti ge ha r beslutat i
enlig het med d e tta.
Beslutsunderlag

Skrivelse d ate rad 2014-10-01
Sa mordningsfö rbundets å rs red ov isning 2014
Revisionsberätte lse

Ordförandens signatur

Justera ndes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§126 Förslag till arkivreglemente för statfanstorps kommun
2014-KS-124
Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till arkivreglemente för Staffansto rps kommun, 2014-0825. Samtidig t som d e tta arkivreglemente antas, upphör stycket o m a rkiv i
Koncernpolicy n, kapitel 7.1 att gälla.
Ärendebeskrivning

Enligt arkiv lagen är d et kommunfullmäktige so m får meddela föreskrifter
om a rkivvå rd en i kommunen. I dagsläget regleras arkivvå rden i
Sta ffanstorps kommun av arkiv la gen (SFS 1990:782) och
arki vförordningen (SFS 1991:446) sam t d et avsnitt i koncernpo licyn som
be rör arkiv.
De t viktigaste instrumen tet fö r kommunens a rkivvå rd ä r
arkivregle mentet, som utfärdas med stöd av 16 § i arkiv lagen. Genom
föreslagn a arkivreg lemente blir kommunens arkivverksamhet ty dligare
vad gä ller arki vmynd ighetens och övriga my ndighete rs ansva r och
skyldigh eter för sina arkiv.
Vi går mot en allt mer d igita l värld och i den stä lls d et ex tra höga krav på
mynd igh ete rnas info rmations förvaltning. Tyd li ga re riktlinjer kring bland
annat dokumenthantering gör att kommunen få r en effektivare
info rmationshantering, båd e internt och gentemot sina medborgare.
I förslaget ti ll arkiv reglem ente finns även riktlinje r kring
arkivbeständig he t och arkivförvaring, fö r att på så vis se till att
kommunens information sh ante ring sker på e tt sä kert sätt, och a tt vi
d ä rmed säkerställer informationsförsörjningen för kommande
ge nerationer.
Yrkanden

O rdfö randen Ewa Tha len Finne (M) y rkar att kommun fullmäktige ska
besluta a tt anta förs lag till a rkivregle mente för Staffanstorps ko mm un,
2014-08-25. Samtid ig t som de tta arkivreglemen te antas, upphör s tycket
o m ark iv i Koncernpo licyn, kapi tel 7.1 att gä lla.

O rd förandens signatur

Ju sterandes signatur

f;tJ

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 126
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det end as t föreligger ett förs lag till beslut
e nligt eget yrkande och finner att kommunfullrnäktige har beslutat i
enlighe t med detta.
Beslutsunderlag

Kommuns tyrelsens beslut § 105, 2014
Arkivariens tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25
Förslag till a rkivreglemente fö r Staffanstorps kommun, 2014-08-25
Koncernpol icyn, kapi tel 7.1 sida l och 5

Ordförandens signatur

Justerandes sig natur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§127 Besvarande av motion om central rättning av nationella
prov
2013-KS-152
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning ti ll det som red ovisats i barn- och

utbildningsnämndens yttrande en ligt tj änsteskri velse daterad 2014-03-13.
Ärendebeskrivning

I motion väckt av Helen e Öhman (FP) m.fl. anför motionärerna att de
nationella pro ven innebär en stor admin istrativ börda för lärarna och att
det ur ett kva lite ts- och lik värdigh etsperspektiv bör inrättas en central
rättningsenhe t i kommunen. Motionäre rna framför även att d enna
möj ligh e t bör erbjudas d e fristående skolorna i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade vid s itt sa mmanträde den 7 oktober 2013 §
102 att remitte rat motionen till barn- och utbildningsnämnde n för
y ttrande.
Barn- och utbi ldningsnämnden delar bedömningen att rättningen av d e
nationell a proven är en viktig fråga och att det finns beh ov av fortsa tt
utveckling för att säkerstä ll a en likvärdig och respektfull bedömning. Mot
bakgrund av det samarbete som finn s i kommunen görs bedömnin gen att
d e t inte finn s behov av a tt inrätta en cen tral rättningsenhet Därti ll görs
bedömningen att värd et av centra l rättning inte motsvarar de kos tnad e r
d e t sku lle innebära . Däremot finns an ledning a tt även fortsättningsvis
arbeta med frågan och att finna former och med el för att s tärka de
o rganisatoris ka förutsättningarna för medbedömning och sa mrättning.
Yrkanden

Ordföranden Ewa Thalen Finne (M) y rkar att kommunfullmäktige ska
besluta att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i barnoch utbildningsn ämndens yttrande e n ligt tj äns teskrivelse daterad 201403-13.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 127
Beslutsgång

O rdföranden kons taterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut
enligt eget yrkande och finner a tt kom mu nfullmäktige har beslutat i
enlighe t med detta.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 114, 2014
Kommundirektöre ns ~änsteskriv e l se daterad 2014-08-25
Barn- och utbildni ngsnämndens yttrande datera t 2014-03-13
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 48, 2014
Motion

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 201 4-1 0- 13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§128 Besvarande av motion om hyresrätter på f.d. koloniområdet
vid Anneravägen l Skånevägen
2014-KS-156
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besva rad med hänvisning till de t som redovisats i
ärendet.
Ärendebeskrivning

Pie rre Sjöström (S) m.fl. har inlämna t en motion om hyresrätter på f.d.
koloniområdet vid Annerovägen l Skånevägen. Motionärerna föres lår att
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta
initiati v till att bygga hy resrätter på Annerovägen/Skånevägen.
Kommunfullm äktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2014 §
93 att remittera motionen till kommuns tyrelsen fö r beslut o m beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 § 101
om ett markanvisningsavtal för det tidigare koloniområdet. Den
exp loatering som är unde rlag för markanvisningen innebä r både
hyresrätter och bostadsrätte r. Bebygge lsen kommer att in rikta sig på
seniorer och planeras även innehålla möjligheter till service och vård för
d enna må lg rupp. Arbete t med att d etaljplanelägga o mrådet pågår i
sa marbete med exploatö ren.
Yrkanden

Chri stian Sonessen (M) yrka r, med ins tämmande från Pierre Sjöström (S),
a tt kommunfullmäktige s ka besluta att anse motionen besva rad med
hänvisn ing till d et som redovisats i ä rendet.
Beslutsgång

Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett förslag till beslu t
enligt Christi an Sonessans (M) m.fl. yrkand e och finne r att
kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighe t med detta.
Särskilda uttalanden

Led amöterna för Arbetarepartiet Sociald emokrate rna lämna r ett särsk il t
y ttrande, se bilaga l.
Ordförandens signatur

Justera ndes signatur

!JA!

Utdragsbestyrkande

Komm unfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 128
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens bes lut § 115
Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2014-08-25
Mo tion

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

/Jtl

Utdragsbestyrkande

Särskilt yttrande om hyresrätter på
f.d. koloniområdet vid
Annerovägen/ Skånevägen
Precis som vi socialde mokrate r tillsammans med kolonilottsinnehavarna hävdade före valet 201 O, så
hade vi gärna sett att koloniområdet vid Annerovägen/Skånevägen fått va ra kvar som en grön oas
där sinnena fick ro och stillhet och ett område där många kolonister fick odla blommor och g rö nsaker
i ett centralt läge. Friskvård för många pensionärer som bodde i anslutning till området och sina kolonilotter.
Nyttjanderättsavtalet med kolonisterna blev uppsagt och arrende na upphörde den sista februari
2012. Ett övergångsavtal tecknades som gällde fram till de n 31 o ktober 2012 då kolonisterna flyttade
från området. Området är nu tömt på sitt innehåll och ser ut som en åker mitt i samhället.
Frågan är om det blir någon byggnation i enlighet med de ursprungliga planerna på gamla ko loniområdet
Planområdets centrumnära läge gör att det, ur ett hållbarhetsperspekt iv, är motiverat att bebygga
och på så sätt skapa bost äde r i kollektivtrafiknära lägen.
Avsikten var att det skulle byggas seniorbostäder på marken som ligger mitt inne i Staffanstorp, men
de som lämnade sina kolonier tvivla r på att det kommer att ske i brådrasket. Deras gissningar var o ch
är att Annerovägen/Skånevägen kommer att stå öde ett bra tag. De har fått rätt. Det har stått t omt
nu då företaget som tänkte bygga bostäderna drog sig ut projektet.
Trots en ökning av befolkningen har ant alet hyresrätter minskat i vår kommun jämfört med 2008 (innan försäljningen av allmä nnyttan skedde). De n extrema och växande bristen på hyres rätter d rabbar
främst- men inte bara- dem som inte är etablerade på bostadsmarknaden, till exempel ungdomar. l
dag står mer än en kvarts miljon unga i Sverige utan egen bostad. Näst an var fjärde ung vuxen
tvingas bo kvar hemma hos föräldrarna. Samtidigt ligger bostadsbyggandet på historiskt låga nivåer.
Det finn s inget skäl att anta att förhållandena i Staffanstorp skulle vara annorlunda. Nybyggnationen i
vå r kom mu n har t ill största del bestått av villor och bostadsrätter. Andelen hyresrätter är liten. Det
finns därför ett stort behov av att bygga hyresrätter så att våra ungdomar kan flytta hemifrån och till
våra ä ldre som önskar lämna sina villor. Och seda n 2010 har inte en enda hy resrätt byggts i vår kommun. Det är nu dags att börja bygga hyresrätter i vår kommun.
Vi har fortafarande den uppfattningen att vi borde ha byggt vanliga hyresrätter och trygghetslägenhete r, som medborgarna har råd att efterfråga. Kommunstyrelse n beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-16 om ett marka nvisningsavta l för det tidiga re koloniområ det. Den exploatering som är föreslagen innebär både hyresrätte r o ch bostadsrätter. Vi b efarar att projektet
komme r att innebära att man bygge r lyxlägenhete r (då man bygger på det sk. Victoria Parkkonceptet). Ett koncept som få medborga re ha r råd att efterfråga. Vi har redan idag äganderätter och bostadsrätter, byggda i centrum de senaste tre å ren, som inte har blivit sålda.

För Socialdemokraterna
Staffanstorp 2014-10-13

akJJf)~
Pierre jöström (5)

~(J/V
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10- 13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§129 Besvarande av interpellation om vallöften för framtidens
Hjärup
2014-KS-251
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärende t till ha ndlingarna.

Ärendebeskrivning
Rolf Lind(--) ha r lämnat in en inte rpella tion stä lld till kommun styrelsens
o rdförande C hris tia n Sonesson (M) om vallöften för fram tidens Hjärup.
Vid dagens sa mmanträd e besva rad e kommunstyre lsens ordförande
Christian Soness011 (M) interpe llationen enligt skrift lig t
interp ella tion ssvar d a terat 2014-10-01.
Efter yttrande frå n kom munstyrelsens ord fö rande Chris tian Sonessen och
Rolf Lind(--) kons taterar o rdföranden Ewa Thalen Finne (M) att o rdet ej
begärs för ytterligare anförande n och förk lara r dä refte r överläggninge n
avslutad .
Beslutsunderlag
Inte rpella tio nssva r frå n Christian Senesson (M)
Interpellatio n o m vallöften för fra mtidens Hjärup från Rolf Lind (--)

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§130 Besvarande av interpellation om kostnaden för de nya
fotbollsplanerna i Hjärup
2014-KS-261
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rolf Lind(--) har lämnat in en inte rpellation ställd till komm unsty relsens
o rdförande Christian Sartesson (M) om kostnaden fö r d e nya
fo tbollsplane rna i Hjärup.
Vid dagens sammanträde besvarade ko mmuns tyrelsens o rdförande
Christian Sonesson (M) inte rpella tionen enligt skriftligt
in terpella tionss var da tera t 2014-10-01.
Efte r yttrande från kommunstyrelsens o rdförande Ch ristian Son esson och
Rolf Lind (--) konstaterar ordföranden Ewa Thai en Finne (M) a tt ordet ej
begä rs för y tterligare anföranden och fö rklarar d ä refter öve rläggningen
avslu tad.
Beslutsunderlag

inte rpellationssvar från Chris tian Sonesson (M)
Inte rpellatio n o m kostnad en för d e nya fotbollsplanerna från Rolf Lind (-)

O rdförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14- 10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§131

Besvarande av interpellation om ett allaktivitetshus
2014-KS-295
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ä re nde t till h andlingarna.

Ärendebeskrivning
We rne r U nger (S) har lä mna t in e n inte rpella tion ställd till
kommunsty re lsens o rd fö rande C hris tia n Son esson (M ) om ett
allak tivite tshus .
Vid d agens samm a nträd e besva rade kommuns tyrelsens ordföra nde
Christian Sonesson (M) inte rpe lla tio ne n enlig t skriftlig t
inte rpe lla tio nssvar d a te ra t 2014-10-01.
Efte r y ttra nde frå n ko mmunstyrelsen s ordfö ra nde Christian Son esson och
We rner Unger (S) konsta te ra r ordfö randen Ewa Tha lE~n Fin ne (M) a tt
ordet ej begärs fö r ytte rligare anfö ra nden och fö rk la rar däre fte r
överläggningen avslutad.

Beslutsunderlag
Inte rpella tio nssvar från C hristia n Soness011 (M)
In terpellatio n o m alla kti vite tshus från Werne r U nger (S)

Ordförandens signatur

Justera ndes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

16(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10- 13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§132 Enkel fråga ställd till tekniska nämndens ordförande om
säkerheten vid övergången på Kronoslättsvägen
2014-KS-342
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Laila Olsen (S) har ställt en enke l fråga till tekniska nämndens o rdförande
om säkerhe ten vid övergången på Kronoslättsvägen.
Kommunfullmäktige medger a tt frågan får ställas till tekniska nämndens
ordförande Berit Lagergren (M). Frågan besvaras under dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-09-07
E-postkon versa tio n

O rdförandens signatur

Justerandes signatur

8Af

{J~

Utdragsbestyrkande

17(42 )

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§133 Avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Lunds
Tingsrätt samt ersättare i Staffanstorps kommunfastigheter
AB av Gun Fransson (S)
2014-KS-342
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Gun Fransson (S) från hennes uppd rag som nämndeman vid
Lunds Tingsrätt samt ersättare i Staffanstorps kommunfastigheter AB.
att ge valberedningen i uppdrag att vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunfullmäktige föreslå efterträdare som
nämndeman vid Lunds Tingsrätt och e rsättare i Staffanstorps
kommunfastighete r AB efter Gun Fransson (S).
Ärendebeskrivning

Gun Fransson (S) ha r lämnat in en avsägelse av uppdrag som
nämndeman vid Lunds Tingsrätt samt som ersättare i Staffanstorps
kommunfastighe ter AB
Beslutsunderlag

Avsägelse från Gun Fransson (S)

Ordförandens signatur

6j

Justerandes signatur

/i!J

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

18(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§134 Avsägelse av uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen av Rebecca Ringlander (MP)
2014-KS-351
Kommunfullmäktige beslutar
att en tlediga Rebecca Ringlander (MP) från hennes uppdrag som leda mo t

i demokratibe redningen.
Ärendebeskrivning

Rebecca Ringlander (MP) har lämnat in en a vsäge lse av uppdrag som
ledamot i d emokratiberedningen.
Beslutsunderlag

Avsägelse frå n Rebecca Ringlander (MP)

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

19(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14- 10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§135 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
av Albin Landgren
2014-KS-78
Kommunfullmäktige beslutar

att en tlediga Albin Landgren från hans uppdrag som ledamot i
kommunfu llmäktige.
Ärendebeskrivning

Albin Landgren har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfu llmäktige.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Albin Landgren

Ordförandens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(42)
DATUM: 20 14-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§136 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
av Patrik Jacobsson
2014-KS-202
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Patrik Jacobsson från hans uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Pa trik Jacobsson har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Bes! uts underlag

Avsägelse från Patrik Jacobsson

Ordförandens sign atur

Justerandes signatur

(j /J

l{;7fi

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2 1(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10-1 3

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§137 Beslut om handläggning av medborgarförslag om
trafikhinder vid Biblioteksgården
2014-KS-344
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna m edborga rfö rslaget om trafikhinder vid Biblioteksgård en

till tekniska nämnden fö r beredning och beslut.
Ärendebeskrivning

Till Staffansto rps ko mmun ha r d en 19 september inkommi t e tt
medborgarfö rslag om trafi khinder vid Biblio teksgå rden . Förslagsställaren
v ill a tt e tt trafikhind er sä tts upp för att förhindra ev. olyckor.
En lig t kommunfu llmäktiges arbe tsordning få r fullmäktige till
kommunsty relsen eller a nnan nä mnd överläm na att beslu ta i e tt ärende
som h ar väckts genom medborgarförslag, u tom o m ärend e t är av
principiell beska ffenhe t e ller av större v ikt. Kommunfu llmäktiges
ordfö rande kan efte r sa mråd med kommunfu llmäktiges presidium lägga
fram förslag till beslut om att överlämna med borgarförslaget. Såd an a
beslut får fa ttas utan föregående beredning. Sa mråd har hållits om
beslutsförslage t ned an.
I Staffanstorps kommu n är d e t tekniska nämnden som svarar för sådan a
frågor som medborgarfö rs laget rör. Kommunfullmäktiges ordförande
Ewa Thale n Finne (M) fö reslår d är för a tt medborgarförs laget överlä mnas
till tekniska nämnden för beredning och beslu t.
Yrkanden

O rd föranden Ewa Tha len Finne (M) y rk ar att kommunfu llmäk tige ska
besluta a tt överlämna m ed borga rförs laget om trafikhinder vid
Biblioteksgå rden till tek niska nämnden fö r beredning och beslut.
Beslutsgång

O rdföranden konsta terar att d et endast föreligger ett förslag till beslu t
enligt ege t yrkande och finne r att kom munfu llmäk tige har beslu tat i
enli ghet med d e tta.

Ordförandens signatur

Justerandes signat( ) !(/.

l);}

f\F'

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

22(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 201 4-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 137
Beslutsunderlag

Ord förand ens skrivelse daterad 2014-09-25
Medborgarförslag

Ordförandens signatur

Justerandes signa~

~il

/Il

!J~

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

23(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10- 13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§138 Beslut om handläggning av medborgarförslag om toaletter
i Balders hage
2014-KS-369
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget om toaletter i Bald ers hage ti ll tekniska
nämnden för beredning och beslut.
Ärendebeskrivning

Til l Staffansto rps kommun har d en 4 september 2014 inkommi t ett
medborgarförslag om toalette r i Balders hage.
Enligt kommunfullmäktiges a rbe tsordning få r fullm äktige till
kommunstyre lsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av
principiell beskaffenhe t eller av s törre vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommu nfu llmäktiges presidium, lägga
fram förs lag till beslut om att överlä mna medborgarförs lage t Sådana
bes lut får fa ttas utan föregåend e bered ning. Samråd ha r hållits o m
beslutsförslaget nedan.
l Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana
frågor som medbo rgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande
Ewa Tha len Finne (M) föreslå r därför a tt medborga rfö rslaget överläm nas
till tekniska nämnden för be red ning och beslut.
Yrkanden

Ordföranden Ewa Tha len Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta a tt överl ämna medborga rförslaget om toaletter i Balders hage till
tekniska nämnden för be redning och beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ko nstaterar att d et e ndast föreligger ett förslag till beslut
enlig t eget yrkande och finner att kommunfullmäk tige har beslutat i
en lighe t med detta.

Ordförandens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

24(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 138
Beslutsunderlag

Ordförandens skrivelse daterad 2014-09-25
Medborgarförslag

Ordförand ens signatur

J~~andes signfYt

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

25(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§139 Beslut om handläggning av medborgarförslag om
markering av övergångsställe
2014-KS-381
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborga rfö rslaget o m markering av övergångsställe till
tekniska nämnden fö r beredning och beslut.
Ärendebeskrivning

Till Staffansto rps kommun ha r d en 10 september in kommi t ett
medborgarförslag o m ma rke ring av övergångsstä lle öve r
Mö llebergavägen till H aga lidsko lan och Staffansva ll en.
Enligt kommunfullmäktiges a rbe tsordning få r fullm äktige ti ll
ko mmuns ty relsen e ller annan nä mnd överlämna att besl uta i ett ä ren de
som h ar väckts genom medbo rgarförslag, utom om ärende t är av
principiell beskaffenhe t e ll er av stö rre v ikt. Kommun full mä ktiges
o rdförande ka n efter samråd med kommunfullmäktiges p resid ium, lägga
fram förslag till beslut om att öve rl ämna med borga rfö rslaget Såd ana
beslut få r fa ttas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaget ned an.
I Staffanstorps kommun är d e t tekn iska nä mnd en som sva rar fö r sådana
frågor som medborgarfö rslaget rör. Kommunfullmä ktiges ordförande
Ewa Thah~n Finne (M) fö reslår d ärför a tt med bo rgarfö rslaget överläm nas
till tekniska nämnden fö r be rednin g och beslut.
Yrkanden

O rdfö randen Ewa Th a h~n Finne (M) yrkar att ko mmun full mä ktige ska
besluta att överlämna medborgarfö rslaget om markering av
övergå ngsstä lle ti ll tekni ska näm nden för bered ning och beslut.
Beslutsgång

Ordföranden ko ns ta tera r att d et endas t föreligger ett fö rs lag till beslut
e nlig t eget y rka nde och finn er att kommunfullmäktige ha r besluta t i
en lighe t med d etta.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

/)/J

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

26(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 139
Beslutsunderlag

Ordförandens sk rivelse daterad 2014-09-25
Medborgarförslag

Ordförandens signatur

Ju sterandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

27(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-1 3

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§140 Beslut om handläggning av medborgarförslag om
införande av gårdsgata på Blomstergården i Hjärup
2014-KS-407
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medbo rgarförslaget om införande av gårdsgata på
Blomstergården i Hjärup till tekniska nämnd en och miljö- och
sa mhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Ärendebeskrivning

Till Staffans to rps kommun har d en 25 september 2014 inkommit
m edborgarförslag med önskemål om gångfartsområde på
Blomstergå rden i Hjärup.
Enligt kommunfu ll mä ktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunsty relsen e ller annan nämnd överlämna a tt besluta i e tt ärende
som har väckts genom medbo rgarfö rslag, utom o m ä rendet ä r av
principie ll beskaffe nhe t eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfu llmäktiges presidium, lägga
fram förslag ti ll beslut om att överlämna medborga rförslaget Såd a na
beslut får fattas utan föregående beredning. Sanlråd har hå llits om
beslutsförslaget nedan.
I Staffanstorps ko mmun är d e t tek niska nä mnden och miljö- och
samhä llsbyggnad snämnden som svara r för sådana frågor som
medborgarfö rs laget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalen
Finne (M) fö reslå r därför att medborgarförslaget överlämnas till tekniska
nämnden och rTti ljö- och samhällsbyggnad snämnden för beredning och
beslut.
Yrkanden

Ordföranden Ewa Tha len Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska
besluta att överl ämna n1edborga rförslaget om införande av gårdsga ta på
Blomstergården i Hjärup till tekniska nämnden och mi ljö- och
sa mhällsbyggnadsnä mnden för beredn ing och bes lu t.

Ordförandens signatur

q

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

28(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 140
Beslutsgång

Ordföranden konsta terar att d et end ast föreligger e tt förslag till bes lu t
enlig t eget y rkande och finner att kommunfullmäktige h ar beslu ta t i
enl ig he t med d etta.
Beslutsunderlag

Ordförandens skrive lse daterad 2014-09-25
Medborgarförslag

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

29(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§141

Remittering av motion om bussförbindelse mellan Hjärup
och statfanstorp
2014-KS-329
Kommunfullmäktige beslutar

att re mittera motionen till kommunstyre lsen för beredning.
Ärendebeskrivning

Rolf Lind(--) har lämnat in en mo tion om bussförbindelse n1ellan Hjärup
och Staffanstorp.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-07-11

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

(JA/

ett

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

30(42}

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 201 4- 10- 13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§142 Remittering av motion om barnomsorg på obekväm a tider
2014-KS-347
Kommunfullmäktige beslutar

a tt rem ittera motionen ti ll kom munsty relsen för beredning.
Ärendebeskrivning

Cecil ia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om barnomsorg på
obekväma tider.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-08-19

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

31(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 201 4- 10-1 3

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§143 Remittering av motion angående en lokalbuss inom
statfanstorps kommun
2014-KS-348
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion angående e n lokalbuss
inom Staffanstorps kommun.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-08-19

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

fjt/

fJl

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

32(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§144 Remittering av motion om utökade parametrar för
barnvattenprov
2014-KS-367
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyre lsen för bered ning.

Ärendebeskrivning

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om utökade parametrar för
barnvatten prov i Staffanstorps kommun.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-09-03

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

(i !t./

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

33(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM : 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§145 Remittering av motion om att återinföra skyddade
trottoarer
2014-KS-367
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera moti onen till ko mmunsty relsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Cecilia Cavallin (MP) har lä mnat in en motion om att återin fö ra skyddade
trottoarer.
Beslutsunderlag
Motion inkom men 2014-09-23

Ord förandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

34(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-1 3

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§146 Anmälningar
2014-KS-291
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 140602 § 78, ekonomisk uppföljning för
Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-226
b) Kommunstyrelsens beslut 140602 § 97, besvarand e av
medborgarförslag o m ekologiska och rä ttvisemärkta produkter.
Dnr 2014-KS-337
c) Förvaltningsrätten i Malmös beslut 140617,att avvisa
överk lagandet av ko mmunfullmäktiges i Staffanstorps kommuns
beslut den 28 apri l 2014, § 72.
Dnr 2014-KS-81
d)
Revisionsberättelse för år 2013 gällande Theodor Jönssons
Stiftel se.
D nr 2014-KS-307
e) Tekniska nämndens redovisning av beslut 140617 § 26 angående
med bo rga rförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lill a
Djurslövsvägen. Dnr 2013-KS-345
f)
Socialnä mndens rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL och 9 § LSS, kvartal l. Dnr 2014-KS-310
g) Protokoll från Sydva tten AB:s å rsstämma 140523.
h) Protokoll fr ån Segeåns Vattenvårdsförbund och vattenråd 140509.
i)
Länsstyrelsens röstsammanräkningsprotokoll 2014-07-03 on1 ny
ersättare i kommunfullmäktige (SP) och ny ledamot i
kommunfullmäktige (SD).
Dnr 2014-KS-202 och Dnr 2014-KS-78
j)
Länsstyrelsen förordnar Solveig O lsson att va ra vigselfö rrättare ti ll
utgå ngen av år 2018. Dnr 2014-KS-59
k) Länssty re lsen förordnar Anitha Sweder-Thorstensson att vara
vigselförrättare till utgången av å r 2018. Dnr 2014-KS-59
l)
Länsstyrelsen förordnar Chris tos Tsiparis att vara vigselförrättare
till utgången av å r 2018.
Dnr 2014-KS-59
m) Tekniska nämndens redovisning av beslut 140916 § 48 Riktlinje r
a)

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

35(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

n)

o)

p)

q)

r)

O rdförandens signatur

för grävningstillstånd i Staffanstorps ko mmun
Dm 2014-KS-415
Tekniska nämnde ns red ovisning av beslut 140916 § 39
Medborgarförslag om staket vid busshå llpl a tsen på Malm övägen.
Dm 2014-KS-134
Tekn iska nämndens redovisn ing av beslut 140916 § 40 Motion om
översyn av nya busshå llplatsen på Malmövägen.
Dm 2013-KS-285
Tekni ska nämndens red ovisning av beslut 140916 § 41
Medborgarförslag om Kronoslä ttsvägen/ Vikhemsvägen.
Dm 2014-KS-127
Tekniska nämndens redovisning av beslut 140916 § 42 Motion om
bred a re utfart från Lommaväge n till Gan·da Lu ndavägen.
Dm 2014-KS-49
Kommunstyrelsens beslut 140922 § 103 Ekonomisk uppfö lj ning fö r
Staffanstorps kommun 140101-140531.
Dnr 2014-KS 274

Justerandes signatur

!JA/

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

36(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DAT UM: 20 14-10- 13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§147 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att få
tillbaka mattbom
2014-KS-403
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarfö rs laget o m a tt få tillbaka rna ttbom på
Aspvägen i Sta ffa ns to rp till teknis ka nämnden för be redn ing och bes lut.
Ärendebeskrivning

Till Staffansto rps kommun h ar d en 23 september 2014 inkommit
medborgarförslag med önskemå l om att få tillbaka mattbom på Aspvägen
i Staffanstorp.
Enlig t kommunfullmäktiges arbetsordning få r fu llmäktige till
kommunsty relsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett äre nde
som ha r väckts genom medbo rga rförslag, u to m om ärendet är av
princip iell beskaffenhe t eller av s törre vikt. Kommunfullmäktiges
o rdfö rande ka n efter samråd med kommunfullm.äktiges presid ium, lägga
fram fö rslag till beslut om a tt överlämn a medborgarförslaget Såd ana
beslut får fattas utan föregåend e be redning. Samråd har hållits o m
beslutsförslaget nedan.
I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som sva rar för såda na
frågor som medborgarförslaget rö r. Kommunfull mäktiges ordförande
Ewa Thah~ n Finne (M) föreslå r d ärför att medborgarförslaget överläm nas
till te kniska nämnd en fö r be redning och beslut.
Yrkanden

Ewa Tha le n Finne (M) y rkar a tt kommunfullmäktige ska besluta a tt
överlämn a medborgarförslage t om a tt få tillbaka m attbom på Aspvägen i
Staffanstorp till tekni ska nämnden fö r beredning och besl ut.
Beslutsgång

O rdförand en kons tatera r att d et e ndast föreligger ett förslag till beslut
e nlig t eget y rkande och finner att kom munfullmäktige har besluta t i
enlighe t m ed detta.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kornmunfullmäktige

37(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-1 3

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 147
Beslutsunderlag

O rdförandens skrivelse da terad 2014-10-07
Med bo rga rförslag

Ordförandens sig natur

Justerandes signatur

11J

{Jfc

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

38(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§148 Beslut om handläggning av medborgarförslag om större
skatepark i statfanstorps kommun
2014-KS-424
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborga rfö rslaget om större ska tepark i Staffanstorps

kommun till kultur- och fritid snämnd en för beredning och bes lut.
Ärendebeskrivning

Till Staffanstorps kommun ha r d en 7 oktober 2014 inko mmit
medborgarförslag med önskemå l om stö rre skatepa rk i Staffansto rps
kommun.
Enlig t ko mmunfullmäk tiges a rbetsordning få r fullmäktige till
kommunstyre lsen eller annan nämnd överlämna a tt besluta i ett äre nde
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ä rendet är av
principiell beskaffenhe t e ll er av s törre vikt. Kommunfullmäktiges
o rdförande kan efte r sa rnråd med kommunfullmäktiges p residiu m, lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Såd ana
beslut får fattas utan fö regåend e beredning. Samråd har hå ll its o m
beslutsförslaget nedan.
I Staffanstorps kommun ä r d et kultur- och fritid snämnden som svarar för
sådan a frågor son1 medborgarförslage t rör. Kommunfull mäktiges
ordförande Ewa Tha len Finne (M) föreslår därför a tt med borgarförslaget
överlämnas till kultur- och fritid snämnden för be redn in g och beslu t.
Yrkanden

Ordföranden Ewa Tha len Finne (M) yrkar att kommun fullmäktige ska
beslu ta att överlämna medborga rförslaget om s törre ska tepark i
Staffanstorps kommun ti ll ku ltu r- och fritid snämnden fö r be redning och
beslut.
Beslutsgång

O rdfö randen kons tate rar a tt d e t endast föreligger ett förslag till beslu t
enlig t eget yrkande och finne r att kommunfullmäktige har bes lutat i
enligh et med d e tta.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts.§ 148
Beslutsunderlag

Ordförandens skrivelse daterad 2014-10-09
Medborga rfö rslag

Ordförandens signatu r

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14- 10-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§149 Beslut om handläggning av medborgarförslag om
uppsättning av fotbollsmål
2014-KS-425
Kommunfullmäktige beslutar
att överläm na medborgarförslaget om uppsättning av fotbo llsmål till

te kniska nämnde n för beredning och b eslu t.
Ärendebeskrivning
Till Staffanstorps kommun har d en 7 oktober 2014 inkommi t
medborgarförslag med önskemål on1 uppsättand e av fotbollsmål på den
mark/gräsyta som fin ns bakom Nevisborg 21 i Staffanstorp.
En ligt kommunfu llmäktiges arbetsord ning får fu ll mäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av
princip ie ll beskaffenhe t eller av större vik t. Kom munfullm äk tiges
ordförande ka n efte r samråd med kommun fu ll mäktiges p resid ium, lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget Sådana
beslut får fattas utan föregående be redning. Sa mråd har håll its o m
beslutsförslaget ovan.
I Staffans to rps kommun är d e t tekn iska nämnden som svara r för sådana
frågor som medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges o rdfö rande
Ewa Thalen Finne (M) fö reslå r därför att medborga rförslaget överlämnas
ti ll te kniska för bered n ing och beslut.
Yrkanden
Ordföranden Ewa Tha len Finne (M) y rka r att kom munfu ll mäktige ska
besluta att överlämna medborgarförslaget om uppsättning av fotbollsmål
till tekniska nä mnden fö r beredning och bes lut.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att de t e nd as t föreligge r ett fö rslag till beslut
enlig t eget yrkande och fimler a tt ko mmun full mäk tige har beslutat i
e nlig he t m ed d e tta.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 201 4-10-1 3

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. § 149
Beslutsunderlag

Ordförandens skrivelse daterad 2014-10-09
Medborgarförslag

Ordförandens signatur

Justerandes signatu r

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-1 0-13

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§150 Övrigt
a) Lena Persson (FP) framför s itt tack till kommunfullmäktige för
uppvaktningen på 70-å rsdagen.
b) Yvonne Nilsson (C) framför sitt tack till kom mun ful lmäktige för
uppvaktningen på 70-å rsdagen
c) Ordföranden Ewa Tha h~ n Finne (M) fra mför sitt tack till öv riga
ledamö ter i presidie t sa mt till kommunfullmäktiges leda mö ter och
ersätta re för fö rtj änstfullt a rbete under mandatperioden.
d) Andre vice ordföranden Bjö rn Stigborg (S) framför sitt tack till
ordföranden för d et utmärkta sä tt som h on lett fö rhandlingarna på
under manda tpe rioden.
O rdfö randen förklarar d ä re fte r mandatperiodens sista o rd inarie
sammanträde avslutat.

Ordförandens sig natur

Ju sterandes signatur
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Utdragsbestyrkande

