
STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kom m u nfu Il mäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
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Ordinarie ledamöter: 
Michael Sandin (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Ewa Thah~n Finne (M) ordf 
Christian Sonesson (M) 
Laila Olsen (S) 
Henrik Lethin (M) 
Nino Vidovic (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Björn Magnusson (FP) 
Rolf Lind ( --) 

Tjänstgörande ersättare: 
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Thomas Carlstedt (M) Björn Holmberg (M)§§ 97-124 
Leif Widmark (--) 
Carina Dilton (S) 
Liliana Lindström (M) 
Nils-Ove Mårtenson (M) 
Björn Stigborg (S) 
Yvonne Nilsson (C) 
Bertil Persson (M) 
Berit Lagergren (M) 
Helene Öhman (FP) 
Gunnar Lindell (SPI) Anita Östergren (SPI) §§ 97-124 
Agneta Nilsson (S) 
Shkurte Xhemajli (M) Bertil Palm (M)§§ 97-1 24 
Cecilia Cavallin (MP) 
Eric Hamilton (M) Ingrid Oxenby (M) §§ 97-124 
Renee Stigborg (S) 

Morgan Jonsson (M) Rune Lindahl (M)§§ 97-101 
Göran Hobroh (M) §§ 101-124 

Pierre Lindberg (M) 

Ordförandens signatur 

(l) 
Utdragsbestyrkande 
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Pia Jönsson (S) 
Ralph Friberg (SP) 
Margareta Pauli (M) 
Sune Cederpil (M) 
Werner Unger (S) 
Max Jörgensen (M) 
Lena Persson (FP) 
Jurgis Porutis (M) 
Marie Saltarski (S) 
Björn Larsson (C) 
Magnus Lunderquist (KO) Tord Gunarsson (KO)§§ 107-124 
Eric Tabich (M) 

Totalt 40 ledamöter 

Henrik Lethin (M) och Agneta Nilsson (S) 
Måndagen den 30 juni klockan 12.00 

Ordförande Ewa Tha en Finne (M) 

.~ 
Justerande HenrikLethin (M) och gneta Nilsson (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Anslag l Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
2014-06-16 

09.00-12.30, 13.30-17.00 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 97 - § 124 

2014-07-01 

2014-07-23 

Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(jYt fit) 
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DATUM: 2014-06-16 
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Ordförandens signatur 

cqJ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

dJJc fiJJ 
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§122 Remittering av motion låt 90-åringar bestämma själv över sin vardag ...... 57 
§123 Remittering av motion om lokalproducerade livsmedel till vård, skola och 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

et ~JJ 
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§97 Besvarande av medborgarförslag om ändring av 

fakturering i samband med uppsägning av 

barnomsorgsplats 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag, bifalla 
medborgarförslaget genom att fr. o m den l september 2014 upphäva i 
Förskoleverksamheten i StaHanstorps kommun, under rubriken 
"Uppsägning", intagna regler, och då ersätta dessa med bestämmelser av 
följ ande lydelse: 

Uppsägning av förska leplats ska göras av vårdnadshavaren till 
staHanstorps kommuns webbijänst eller skriftligen till fö rska lechefen för 
den enhet som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förskaleplats att gälla den 
16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den l S:e dagen i en månad upphör av talet om förskaleplats 
att gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har efter att medborgarförslaget om 
änd rad fakturering i samband med uppsägning av barnomsorgsplats 
överlämnats till nämnden, föreslagit kommunfullmäktige att besluta om 
ändring av reglerna för debitering. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att i enlighet 
med barn- och utbildningsnämndens förslag, bifalla medborgarförslaget 
genom att fr. o m den l september 2014 upphäva i Förskoleverksamheten 
i staHanstorps kommun, under rubriken "Uppsägning", intagna regler, 
och då ersätta dessa med bestämmelser av följande lydelse: 

Uppsägning av förskaleplats ska göras av vårdnadshavaren till 
staHanstorps kommuns webbijänst eller skriftligen till förskalechefen för 
den enhet som barnet är inskrivet vid. Vid uppsägning som görs senast 
den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om förska leplats att gälla den 
Forts.§ 97 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

D/l (uJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-06-16 

16:e dagen i den månad som infaller två månader senare. Vid uppsägning 
som görs efter den 15:e dagen i en månad upphör avtalet om färskoleplats 
att gälla den sista dagen i den månad som infaller två månader senare. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 67, 2014 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2014-04-21 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 6, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes skrivelse daterad 2014-02-10 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 98, 2014 

Utdragsbestyrkande 
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§98 Ändring av justeringsfaktor N i taxa för 

Geoinfoverksamheten 
2014-KS-239 

Kommunfullmäktige beslutar 

8(59) 

DATUM: 201 4-06-16 

att, då med upphävande av gällande beslut§ 76, 2011 
kommunfullmäktige om att justeringsfaktorn N ska vara 1,0 i "Taxa för 
Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster", från och med den 
l juli 2014 ska justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens 
service- och uppdragstjänster" vara 1,2. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i beslut, 2011-06-13 § 76, Fastställt 
justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens service 9- och 
uppdragstjänster" tilll,O. Då både Kävlinge kommuns och Staffanstorps 
kommuns plan- och bygglovstaxa bygger på justeringsfaktor N 1,2 
föreslås ändring av Geoinfoverksamhetens justeringsfaktor N till 1,2. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thah~n Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att, då med upphävande av gällande beslut§ 76, 2011 
kommunfullmäktige om att justeringsfaktorn N ska vara 1,0 i "Taxa för 
Geoinfoverksamhetens service- och uppdragstjänster", från och med den 
l juli 2014 ska justeringsfaktorn N i "Taxa för Geoinfoverksamhetens 
service- och uppdragstjänster" vara 1,2. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 
Tjänsteskrivelse 2014-05-13 
Beslut i Sammarbetsnämnd 2, 2014-04-29 § 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§99 Ny taxa enligt miljöbalken 2015 
2014-KS-212 

Kommunfullmäktige beslutar 

9(59) 

DATUM: 2014-06-16 

att, då med upphävande av gällande taxa som antogs av 
kommunfullmäktige den 13 juni 2011 § 77, anta ny taxa enligt miljöbalken 
(SFS 1998:808) i enlighet med förslag från miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16, § 33 samt att taxan träder i kraft 
2015-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 27 kap l § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela 
föreskrifter om avgifter när det gäller kommunala kostnader för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats 
med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. 

Förändringar i lagstiftningen, bl.a. ändring av förordningen (1998:899) av 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och införandet av 
miljöprövningsförordningen (2013:251), kräver översyn av taxan enligt 
miljöbalken. Nuvarande taxa enligt miljöbalken antogs av 
kommunfullmäktige 2011-06-13, § 71/11. I förslaget till ny taxa föreslås 
förändringar för att harmonisera taxan med förändrad lagstiftning. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att, då med 
upphävande av gällande taxa som antogs av kommunfullmäktige den 13 
juni 2011 § 77, anta ny taxa enligt miljöbalken (SFS 1998:808) i enlighet 
med förslag från miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16, § 33 
samt att taxan träder i kraft 2015-01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut 
enligt Bertil Persson (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 89, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

tfjt j1tl 
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Forts. § 99 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08 
Förslag till taxa enligt miljöbalken 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 33, 2014 

1 0(59) 

DATUM: 2014-06-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ff!t; AIJ 
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§1 00 Ändring av taxa inom barnomsorgen 2015 
2014-KS-252 

Kommunfullmäktige beslutar 

11(59) 

DATUM: 2014-06-16 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en 
konsekvensbeskrivning av förslaget ur ett barn- och familjepolitiskt 
perspektiv men också ur ett verksamhetsperspektiv och inte minst ur ett 
ekonomiskt perspektiv och för att belysa effekterna av höjningen av 
omsorgstiden 15 timmar till 25 timmar. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att till 
kommunfullmäktige ingå med förslag om införande av en enhetlig taxa i 
barnomsorgen fr.o.m. l januari 2015. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar i förstahand, med instämmande från Helene 
Öhman (FP), att kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet 
till kommunstyrelsen för en konsekvensbeskrivning av förslaget ur ett 
barn- och familjepolitiskt perspektiv men också ur ett 
verksamhetsperspektiv och inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv och 
för att belysa effekterna av höjningen av omsorgstiden 15 timmar till 25 
timmar, samt i andrahand, med instämmande från Cecilia Cavall in (MP), 
avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunfullmäktige ska vid dagens 
sammanträde besluta att då med upphävande av nu gällande 
bestämmelser om förskoleverksamhet i Staffanstorps kommun, dels 
under rubriken "A vgiftsberäkning" och dels under rubriken "Allmän 
förskola" vad gäller där angivet om " halvtid" att från och med den l 
januari 2015 införa en enhetlig taxa för barnomsorgen. 
(förskoleverksamhet, fritid shem och pedagogisk omsorg). 

att samma avgift för barnomsorgsplats tas ut oavsett den tid som plats i 
förskolan tas i anspråk. 

att från och med september det år ett barn fyller tre år till och med 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

ef!L !id 
Utdragsbestyrkande 
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Forts.§ 100 
hösterminen det år barnet börjar i förskoleklass, ska avgift för barnets 
plats i förskolan tas ut enligt följande: 
Gällande månadsavgift för plats i förskola ska under tiden från och med 
16 januari till och med 31 maj och från och med den 1 september till och 
med 15 december varje år reduceras med 35,5%, detta då motsvarande 
den del av förskoleverksamheten som skall vara avgiftsfri. 

att för plats i förskolan under juni, juli och augusti månader, samt under 
perioden från och med den 16 december till den 15 januari varje år uttas 
gällande månadsavgift utan någon reducering. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande om återremiss 
mot Nino Vidovics (M) yrkande om att kommunfullmäktige ska vid 
dagens sammanträde besluta enligt ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutat ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande om att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) förstahandsyrkande om återremiss 
röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden konstaterar att med hänvisning till minoritetsregeln enligt 
5 kap§ 36 kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige med 22 ja
röster mot 18 nej-röster beslutat att återremittera ärendet enligt Pierre 
Sjöströms (S) yrkande ovan. 
O d ' . l d T"' d J N . A r mane e am o ter Janstgoran e ersattare a eJ vs tar 
M ichael Sandin M x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Senesson M x 
Laila O lsen s x 
Henrik Lethin M x 
Nino Vidavie M x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(21{ ~~J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstå r 

Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind -- x 
Thomas Carlstedt M Björn Holmberg x 
Leif Widmark -- x 
Carina Ditton s x 
Liliana Lindström M x 
Ni ls-Ove Mårtenson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Ni lsson c x 
Bertil Persson M x 
Berit Lagergren M x 
Helene Öhman FP x 
Gunnar Lindell SPI Anita Östergren x 
Agneta Nilsson s x 
Shkurte Xhemajli M Bertil Palm x 
Ceci lia Cavallin MP x 
Eric Hamilton M Ing rid Oxenby x 
Renee Stigborg s x 
Morgan Jonsson M Rune Lindahl x 

--

Pierre Lindberg M x 
Pia Jönsson s x 
Ralph Friberg SP x 
Margareta Pauli M x 
Sune Cederpil M x 
Werner Unger s x 
Max Jörgensen M x 
Lena Persson FP x 
J u r g is Poru tis M x 
Marie Saltarski s x 
Björn Larsson c x 
Magnus Lunderqui st KO x 
Eric Tabich M x 
Ewa Thalen Finne M x 
Totalt: 40 22 18 o 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fJtl! (jtJ 
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Forts.§ 100 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 83, 2014 
Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 37, 2014 och barn- och 
utbildningsnämndens ordförandes skrivelse 

Justerandes signatur 

fJt (!JJ 
Utdragsbestyrkande 
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§1 01 Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017 samt 

kommunalskatt år 2015 för statfanstorps kommun 
2014-KS-123 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2015 faststä lla skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i 

den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18,79 k ronor samt, 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2015 enligt 

följande: 

A. Politisk verksamhet 3 110 000 kr 

B. Kommuns tyrelsen 114 700 000 kr 

c. Barn- och u tbildningsnämnden 579 900 000 kr 

D. Socialnämnden 216 500 000 kr 

E. Tekniska nämnden 47 800 000 kr 

F. Kultur- och fri tidsnämnden 36 800 000 kr 

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1 200 000 kr 

H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 kr 

att faststä lla budgeterat resu ltat för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till 1 550 000 kr, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 

m nk r, 

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 mellan de olika 

verksamhe terna, 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2016 - 2017 i 

enlighet med föreliggande förs lag, 

att fastställa finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enligt 

föreliggande förslag, 

att fastställa må l av be tydelse för god hushållning finansiellt enligt 

före liggande förs lag, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

eYU ;j/J 
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Forts. § 101 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
nyupplåning med ett sammanlagt belopp om maximalt 60 mnkr, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
omsättning, d v s upplåning till motsvarande belopp, av de lån som 
förfaller till betalning under år 2015. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting varje år upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Intäkterna ska överstiga 
kostnaderna såvida det inte finns synnerliga skäl eller om avvikelsen i sin 
helhet avser ianspråktagande av medel från resulta tutjämningsreserven. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen ska skattesatsen och ans lagen anges. A v planen ska 
det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slu t. Budgeten ska också 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Förslaget till budget för år 2015 inklusive flerårsplan saknar mål och 
riktlinjer av betydelse för verksamheterna då ny 
mandatperiodsbeställning beslutas av kommunfullmäktige efter vale t. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att för 
år 2015 fas tställa skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten till oförändrade 18,79 kronor samt, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

UJ( /) f) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 17(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 101 

att besluta om kommunbidrag för drift av verksamhet år 2015 enligt 
följande : 

A. Politisk verksamhet 3 110 000 kr 
B. Kommunstyrelsen 114 700 000 kr 
c. Barn- och utbildningsnämnden 579 900 000 kr 
D. Socialnämnden 216 500 000 kr 
E. Tekniska nämnden 47 800 000 kr 
F. Kultur- och fritidsnämnden 36 800 000 kr 
G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1200000kr 
H. Samarbetsnämnd 2 l 600 000 kr 

att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens 
avgiftsfinansierade verksamhet till l 550 000 kr, 

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 63 
m n kr, 

att uppdra till kommunstyrelsen a tt besluta om fördelning av 
Staffanstorps kommuns investeringsvolym för år 2015 mellan de olika 
verksamheterna, 

att för Staffanstorps kommun fastställa flerårsplan för åren 2016- 2017 i 
enlighet med föreliggande förslag, 

att faststä lla finansiering av budget 2015 för Staffanstorps kommun, enligt 
föreliggande förslag, 

att fastställa mål av betydelse för god hushållning finansiellt enligt 
föreliggande förslag, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
nyupplåning med ett sammanlagt belopp om maximalt 60 mnkr, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 besluta om 
omsättning, d v s upplåning till motsvarande belopp, av de lån som 
förfaller till betalning under år 2015. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 18(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 101 

Pierre Sjöström (S) yrka r, med instämmande från Cecilia Ca vallin (MP), 

att kommunfullmäktige ska besluta att för år 2015 fastställa ska ttesatsen 

fö r den kommunalskatt som ingå r i den preliminära inkon1s tska tten till 
oförändrade 18,79 kro no r samt att besluta om kommunbidrag fö r drift av 

verksamhet år 2015 enligt fö ljande: 

A. Politisk ve rksamhe t 2 560 000 kr 

B. Kommunstyrelsen 115 370 000 kr 

c. Barn- och utbildningsnämnden 584 430 000 k r 

D. Socialnämnden 217 340 000 kr 

E. Tekniska nämnden 46 480 000 kr 

F. Kultur- och fritid snämnden 37 550 000 kr 

G. Miljö- och samhällsbyggnad snämnden -1210 000 kr 

H. Sam arbetsnämnd 2 l 590 000 kr 

att fastställa budgeterat resulta t för tekniska nämndens 

avgiftsfinansierade verksamhet till 1.550 tkr, 

att fastställa Staffans torps kommuns investeringsvolym för år 2015 till 65 

mnkr samt att uppdra till kommunsty relsen att å terkomma till 

kommunfullmäktige om fö rdelning av Staffans torps kommuns 
investeringsvolym för å r 2015 mellan de olika ve rksamhete rna, 

att fastställa finansiering av budget 2015 för Sta ffans torps kommun, enligt 

det socialdemo kra tiska alte rna tive t enligt bilaga l , 

att bemyndiga kommuns tyre lsen a tt under år 2015 besluta om 

nyupplåning med sammanlag t belopp om maximalt 60 mnkr, 

att bemyndiga kommuns tyrelsen a tt under år 2015 besluta om omsäth1ing 

dvs upplåning till mo tsvarande belopp, av de lån som förfa ller till 

beta lning under år 2015, samt att i övrig t anta budgeten fö r 2015 i enlig het 

med de t socia ldemokra tiska a lternativet. 

Björn Magnusson (FP) yrkar, med instämmande från He lene Ö hman (FP), 

att kommunfullmäktige ska bes luta att, då i förhå llande till majorite tens 

budge tförslag besluta o m fö ljande: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 19(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 101 

A. Förskola ökas till 25 timma r för arbetslösa och l 500 000 kr 

förätdralediga 

(innebär accept av enhe tstaxa i förskolan under 

förutsättning av ovanstående) 

B. Bibehålle t bidrag till kyrkans förskola 200 000 kr 

C. Inrättande av central rättningsresurs för 500 000 kr 

nationella prov 

D. Utredning om att utveckla musikskolan i 100 000 kr 

kulturskola 

E. Avskaffande av vårdnadsbidraget 

F. Avskaffande av oppositionsråd på heltid, 

införande av halvtidsråd samt slopande av 15 
% "biträde" 

G. Höjning av de fasta beloppet för alla partier 

m ed 35 000 kr 

H . Återinförande av workshops för ungdomar 

sommartid 

-300 000 kr 

-600 000 kr 

300 000 kr 

200 000 kr 

Totalt l 900 000 kr 

samt att, resursförstärkningen finansieras d els med en reduktion av 

posten reserv för oförutsedda händelser (2,9 mkr) med 0,9 mk r, vilket då 

uppgår till 2,0 mkr enlig t Folkpartiets förslag och att resterade l mkr 

läggs som en ospecificerad besparing på den centrala organisationen 
inklusive posten konsultkostnader samt yrkar för övrigt bifall till 

Christian Sonessons (M) y rkande. 

Yvonne Nilsson (C) y rkar bifa ll till Christian Sonessons (M) yrkande vad 

gäller första att-satsen om att för år 2015 faststä lla skattesatsen för den 

kommunalska tt som ingår i d en preliminära inkomstskatten till 

oförändrade 18,79 kronor. 

Särskilda uttalande 

Yvonne N ilsson (C) meddelar att Centerpartiet endas t deltar i beslutet 

avseende förs ta a tt-satsen om a tt för år 2015 fastställa skattesa tsen för den 

kommunalskatt som ingår i d en preliminära inkomstskatten till 

oförändrade 18,79 kronor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 20(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 101 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet m ed Christian Sonessans (M) 

yrkande. 

Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Christian Sonessans (M) 
yrkande utgör huvudförslag. 

Ordföranden s täller därefter Pierre Sjöströms (S) och Björn Magnussons 

(FP) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige har utsett 
Pierre Sjöströms (S) förs lag som motförslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omrös tningsproposition. 

Ja-röst för a tt Pierre Sjöströms (S) förslag utses till motförslag. 
Nej-röst för att Björn Magnussons (FP) förslag utses till motförslag. 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 18 ja-röster, 14 nej
röster samt 8 som avstod från att rösta beslutat att utse Pierre Sjöströms 
(S) förs lag som motförslag. 

o d ' . l d "t r mane e amo er T... t .. d Jans :goran e ersa are J a N . A t o eJ vs ar 
Michael Sandin M x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Sonesson M x 
Lai la Olsen s x 
Henrik Lethi n M x 
Nino Vidovic M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind -- x 
Thomas Carlstedt M Björn Holmberg x 
Leif Widmark -- x 
Carina Dilton s x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Gli ()Il 
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Kommunfullmäktige 21(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-06-16 

Ordinarie ledamöter T jänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Liliana Lindström M x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Nilsson c x 
Bertil Persson M x 
Berit Lagergren M x 
Helene Öhman FP x 
Gunnar Lindell SPI Anita Östergren x 
Agneta Nilsson s x 
Shkurte Xhemaj li M Bertil Palm x 
Ceci lia Cavallin MP x 
Eric Hamilton M Ingrid Oxenby x 
Renee Stigborg s x 
Morgan Jonsson M Göran Hobroh x 

--
Pierre Lindberg M x 
Pia Jönsson s x 
Ralph Friberg SP x 
Margareta Pauli M x 
Sune Cederpil M x 
Werner Unger s x 
Max Jörgensen M x 
Lena Persson FP x 
Jurgis Porutis M x 
Marie Saltarski s x 
Björn Larsson c x 
Magnus Lunderqu ist KD x 
Eric Tabich M x 
Ewa Thalen Finne M x 
Totalt: 40 28 14 8 

Beslutsgång 2 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande o mröstn ingsproposition. 

Den som bifalle r Chris tia n Son essons (M) yrkande röstar ja. 

Den som bifaller Pierre Sjös tröms (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 22(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 101 

Omröstningsresultat i huvudomröstning 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige h ar med 25 ja-röste r, 12 nej

röster samt 3 som avstod från att rösta beslutat i en lighe t med Chris tian 

Senessons (M) yrka nde. 

r mane e amo e r Jans rgoran e ersa are a eJ vs ar O d. . l d .. t T .. t .. d .. t t J N . A t . 

Michael Sand in M x 
Torbjörn Lövendah l s x 
Christian Sonesson M x 
Lai la Olsen s x 
Henrik Lethin M x 
Nino Vidovic M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind -- x 
Thomas Carlsted t M Björn Holmberg x 
Leif Widmark -- x 
Carina Di lton s x 
Li liana Lindström M x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Nilsson c x 
Bertil Persson M x 
Berit Lagergren M x 
Helene Öhman FP x 
Gunnar Lindell SPI Anita Östergren x 
Agneta Nilsson s x 
Shkurte Xhemajli M Berti l Palm x 
Ceci lia Cavallin MP x 
Eric Hamilton M Ingrid O xenby x 
Renee Stigborg s x 
Morgan Jonsson M Gö ran Hobroh x 

--
Pierre Lindberg M x 
Pia Jönsson s x 
Ra lph Friberg SP x 
Margareta Paul i M x 

Justerandes signatur m Utdragsbestyrkande 

~ IL/ 
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Kommunfullmäktige 23(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Ordinarie ledamöter Tiänstgörande ersättare Ja N ej Avstår 
Sune Cederpil M x 
Werner Unger s x 
Max Jörgensen M x 
Lena Persson FP x 
Jurgis Porutis M x 
Marie Saltarski s x 
Björn Larsson c x 
Magnus Lunderquist KO x 
Eric Tabich M x 
Ewa Thah~n Finne M x 
Totalt: 40 25 12 3 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 

skriftligt till förmån för eget yrkande, se bilaga l. 

Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna och SPI reserverar sig muntligt 

mot taget beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 81, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-16 

Förslag till budget 2015 inklusive flerårsplan 
MBL protokoll§ 11, 2014-05-27 

Justerand~ur jlf) Utdragsbestyrkande 



Reservation Staffanstorps Budget 2015 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för 

följ ande yrkande: 

kommunfullmäktige föreslås besluta 

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter 

fastställa skattefinansieringen av driftbudgeten för Staffanstorps kommun 

för år 2015 enligt nedan: 

NÄMND Kommunbidrag tkr 

Politisk verksamhet 2.560 
Kommunstyrelsen 115.370 
Barn- och utbildningsnämnden 584.430 
Socialnämnden 217.340 
Tekniska nämnden 46.480 
Kultur- och fritidsnämnden 37.550 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -1.210 
Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1.590 
Totalt 1.004.110 

• att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens avgiftsfinansierade 

delar till -1.550 tkr 

• att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2015 till 
65.000.000 kronor i enlighet med det socialdemokratiska budgetalternativet, 

samt 

• att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till fördelning mellan de 

olika verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym 

Det socialdemokratiska budgetalternativet för 2015 bifogas denna reservation och 

vi hänvisar i övrigt till densamma. 

Staffanstorp den 16 juni 2014 

För Socialdemokraterna 

Pierre Sj ·· ström (S) 

'/ 
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Socialdemokraternas alternativa budgetförslag för 

Slaffanstorps kommun år 2015 

Övergripande mål för den socialdemokratiska kommunala 
politiken är: 

• Allas rätt till ett meningsfyllt arbete 

• Allas rätt till trygghet och omvårdnad 

• Allas rätt till en bra bostad 

• Allas rätt till utbildning 

• Allas rätt till kultur och fritidsverksamhet 

Vi vill att medborgaren ska ha så stort inflytande som möjligt 
över sin livssituation. Därför vill vi att medborgaren ska vara 
med och styra över den service som erbjuds i kommunen utan 
att medborgarens egen kostnad blir ett hinder. 

Prioriteringar kommer att göras i varje nämnd i samband 
med respektive nämnds internbudgetbeslut. 

Budgetförslaget utgår från för oss kända förutsättningar i maj 
månad 2014. 

I och med valet i september 2014 kan det slutliga 
budgetförslaget komma att förändras då vi inte har beaktat 
eventuella satsningar som kan komma att initieras i 
höstpropositionen vid ett regeringsskifte. 

I samband med höstens prövning av den slutliga budgeten 
kommer ett antal verksamhetsmässiga och ekonomiska 
prioriteringar att redovisas 

Socialdemokraternas Budget 2015 Sida 2 



Förutsättningar 

• skattesatsenförblir oförändrad dvs 18,79. 

• Lönekompensation (snitt +2,4%) Lönekompensation utgår med 
+3,2% för pedagogisk verksamhet, övriga verksamhetsområden mellan 
t2%-2,6 %) 

• Prisjustering (totalt-1,2%)I budgeten 2013 och 2014 har 
verksamheterna fått kompensation för inflationen 1,3% resp 1,5% 
(blev i verklighet 0,3% 2013 och prognos 2014 är 0,1% enligt KPI, för 
2015 föreslås 1,2% enligt prognoserna för KPI), I budgeten 2015 har 
justering gjorts för tidigare års prisjusteringar vilket innebär en 
negativ prisjustering motsvarande -1,2%. 

• Taxorna och avgifterna höjs högst motsvarande de allmänna 
prishöjningarna (KPI) dvs 1,2%. Deltidstaxan i barnomsorgen är 
oförändrad. 

• Nämndernas kommunbidrag har sedan justerats utifrån de 
satsningar och besparingar (såväl inom nämnderna som mellan 
nämnderna) som vi avser genomföra under 2015. 

• 0,5% i resultatmål (andel av skatteintäkter och utjämning). Det 
ekonomiska utrymmet har beräknats utifrån ett resultat på 0,5 
procent av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 2015 vilket 
motsvarar 5 miljoner kronor. 

• Reserv till oförutsedda händelser (minskas från 10 mkr till2,1 
mkr). Under 2012 nyttjades inte reserver för oförutsedda händelser 
motsvarande 11 mkr. Under 2013 fanns 11,4 mkr budgeterat för 
ändamålet. Enligt bokslutet 2013 nyttjades 1,4 mkr. I budgeten 2014 
anslogs 10 mkr, dessa redovisas som ett överskott i prognosen. 

• Resultatutjämningsfond (får ej användas 2015). 

• Realisering av övervärden i den långfristiga portföljen uppgår till 
totalt fyra procent. Utöver detta kommer ytterligare 19,5 mkr att 
realiseras av övervärdet (detta för att möta bl. a. den ökade 
hyresersättningen till Staffanstorps kommunfastighet AB 
motsvarande 18 mkr) 
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Kommunbidrag per nämnd 2015 (tkr) 

Nämnd/verksamhet Tillskott+ s-förslag till 

Besparing- kommunbidrag 

l förhållande till 

(M)-förslag 

Politisk verksamhet -550 2.560 

Kommunstyrelsen +670 115.370 

Barn- och utbildningsnämnden +4.530 584.430 

Socialnämnden +840 217.340 

Tekniska nämnden -1.320 46.480 

Kultur- och fritidsnämnden +750 37.550 

Miljö- och -10 -1.210 

samhällsbyggnadsnämnden 

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) -10 1.590 

Totalt +4.900 1.004.110 

Tekniska nämnden o -1.550 

(avgiftsfinansierad verksamhet) 
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Investeringsbudget - Avvikelser i förhållande till majoritetens 
förslag 

Tekniska nämnden, gatubeläggning 
Investeringsbudgeten totalt 

Finansiering 

2 000 tkr 

2 000 tkr 

Alternativbudgeten är totalfinansierad inom verksamhetsutrymmet, 
18 miljoner är avsatta under finansiering för en ny hyresmodelL 

Realisering av övervärdet i placeringsportföljen motsvarande 19,5 
miljoner 

Övrigt 
Vi socialdemokrater i Slaffanstorps kommun yrkar på 

Kommunstyrelsen/ övergripande 

att kommunfullmäktiges beslut om privatiseringar omedelbart 
upphävs och att kommunen bedriver och utvecklar verksamhet i egen 
regi där så är möjligt 

att nämndernas budgetförslag ska kompletteras med 
uppföljningsbara miljömål 

att samtliga nämnders budgetförslag ska kompletteras med 
barnkonsekvensbedömningar 

att olika former av medborgarinflytande ständigt utvecklas, så att den 
kommunala demokratin förstärks 

att införa jämställdhetsintegrering som ett led i strategin för att 
kvalitetssäkra kommunens service till medborgarna 

att fortsättningsvis ska en särskild central budget- resp. 
bokslutsberedning tillsättas omfattande kommunstyrelsens 
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arbetsutskott samt en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige som inte ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott 

att kommunala initiativ ska tas för att bygga dels fler hyresrätter, dels 
fler trygghetsboende i kommunen 

Socialnämnden 

att omsorgen om äldre företrädesvis ska bedrivas utan vinstintresse. 
Samma regler ska gälla för privat och kommunal verksamhet. 

att säkerställa kontinuitet i vården- ingen vårdtagare/brukare ska 
behöva möta mer än högst 15 personal per månad 

att arbetsvillkoren förbättras i särskilt boende, exempelvis ta bort de 
delade turerna 

att kvalitetsuppföljningen förändras så att fokus finns på den utförda 
tjänsten istället för "utförd tid" -systemet 

att avgiften för maten jämkas för låginkomsttagare 

att öka stödet till pensionärsorganisationerna för deras sociala och 
stödjande verksamhet 

att avveckla beställningssystemet TES 

att säkerställa kontinuerlig kompetens i kvinnofridsfrågor 

Barn- och utbildningsnämnden 

att resursfördelningsmodellen omedelbart ses över i avsikt att 
utjämna skillnaderna och kompensera för de barn som inte kommer 
från hem med studietraditioner 

att uppmuntra till samarbete mellan skolor och förskolor, oavsett 
driftsform, istället för som idag till konkurrens 

att resurserna för barn med särskilda behov ska återföras från 
förskol e- respektive skolpengen till ett centralt konto med ytterligare 
medel 
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att ge nämnden i uppdrag att öka andelen ekologiska, närproducerade 
men också Fairtrade märkta varor i Staffanstorps skolor 

att det i grundskolans årskurs 9 ska genomföras aktiviteter som 
motverkar rasism under temat Antirasism 2015 (finansiering sker 
förutom av de redan anslagna medlen för innehållet i skolpengen 
genom att disponera en del av anslaget för kvalitetshöjande åtgärder) 

att gällande deltidstaxan behålls oförändrad 

att anslaget till den öppna förskolan (drivs i Kyrkans regi) ska vara 
kvar då den fungerar som ett utmärkt komplement till 
familjecentralens öppna förskola. 

att kommunfullmäktiges beslut om vårdnadsbidrag ska upphävas 

att den ensidiga inriktningen på endast nyetablering av privat drivna 
skolor och förskolor avbryts 

att ett samarbete inleds med H vilans trädgårdsgymnasium för att 
säkerställa arbetet med gröna skolgårdar 

Kultur- och fritidsnämnden 

att musikskolan utvecklas till kulturskola och görs tillgänglig för fler 
elever och att ett sådant utredningsarbete omedelbart inleds 

(att det skapas ett allaktivitetshus i Staffanstorps) 

Tekniska nämnden 

att ytterligare resurser avsätts för gatubeläggningar. 

att Slaffanstorps kommun inför sortering av matavfall 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

att nämndens verksamhetsplan (tillsyns- och kontroll planen) ska 
genomföras och att erforderliga personalresurser ska finnas. 

Socialdemokraternas Budget 2015 Sida 7 



att nämnden uppmanas äterkomma till kommunfullmäktige om en 
obalans mellan nämndens verksamhetsplan och tillgängliga resurser 
för att utföra tillsyns- och kontrollplanen uppstår. 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 24(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§1 02 Förslag till ny förvaltningsorganisation 
2014-KS-220 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande av sitt beslut den 17 augusti 1992, § 98, ska 
Staffanstorps kommun fr.o.m. den 1 juli 2014 ha en 
för v al tningsorganisa tio n, 

att resu ltatenheterna biblioteket, Bråhögsbadet och musikskolan överförs 
till kultur- och fri tidsnämnden, de kommunala skolenheter och 
förskolenheter som utgör resulta tenheterna idag överförs till barn- och 
utbildningsnämnden. 

att fr.o.m. den l juli 2014 upphäva den del av reglementet för 
kommunstyrelsen som där anges under rubriken "Kommunstyrelsens 
uppgifter avseende resulta tenheter", samt de övriga bestämmelser som 
rör kommunstyrelsens uppgifter avseende resultatenheterna och deras 
verksamheter. 

att ti ll de gemensamma reglerna och riktlinjerna i reglementet för 
Staffanstorps kommuns styrelser och nämnder fr.o.m. den l juli 2014 
tillföra en ny bestämmelse av lydelse "Efter kommunstyrelsens 
godkännande äger nämnd rätt a tt besluta om viss verksamhet inom 
nämndens ansvarsområde ska bedrivas som resultatenhet eller om 
verksamhet som bedrivs i resultatenhetsform ej längre ska bedrivas i 
sådan form." 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 17 augusti 1992, § 98, beslutat om 
Staffanstorps kommuns nuvarande förvaltningsorganisa tion, detta då 
genom uppdrag till kommunstyrelsen att under år 1992 genomföra en 
enligt fastställda riktlinjer och principer ny förvaltningsorganisation 
bestående av olika resultatenheter och bestä llarfunktioner. 

Kommunstyrelsen har den 7 december 1992, § 284, besluta t att godkänna i 
det ärendet föreliggande förslag till nämndservice och indelning i 
resultatenheter. 
Därefter har kommunstyrelsen, då i sin egenskap av s.k. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

tf[ A~ 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 25(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 102 
produktionsstyrelse med ansvar för alla frågor som rör resultatenheterna, 
vid olika tillfällen beslutat om förändringar i resultatenhetsorganisationen 
genom t ex sammanläggningar av resultatenheter. Detta tillsammans med 
bl. a att vissa tidigare i resultatenhetsform bedrivna verksamheter har 
övertagits av externa entreprenörer, har lett till att antalet resultatenheter 
har minskat, och att dessa numera i huvudsak utgörs av skol- och 
färskoleverksamheter. 

De olika förändringarna av resultatenhetsorganisationen sedan år 1992, 
då i kombination med andra förhå llanden såsom ändrade arbetssätt och 
andra styrmetoder, har lett till bedömningen att en 
förvaltningsorganisation skapar bättre förutsättningar för en helhetssyn i 
verksamheterna, vilket innebär att en effektivare service med möjlighet 
till god kvalitet och rättssäkerhet kan bedrivas utifrån medborgarnas 
behov. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande från Pierre Sjöström (S) 
och Cecilia Cavallin (MP) att kommunfullmäktige ska besluta att, då med 
upphävande av sitt beslut den 17 augusti 1992, § 98, ska Staffanstorps 
kommun fr.o.m. den l juli 2014 ha en förvaltningsorganisation, 

att resultatenheterna biblioteket, Bråhögsbadet och musikskolan överförs 
till kultur- och fritidsnämnden, de kommunala skolenheter och 
förskolenheter som utgör resultatenheterna idag överförs till barn- och 
utbildningsnämnden. 

att fr.o .m. den l juli 2014 upphäva den del av reglementet för 
kommunstyrelsen som där anges under rubriken "Kommunstyrelsens 
uppgifter avseende resultatenheter", samt de övriga bestämmelser som 
rör kommunstyrelsens uppgifter avseende resultatenheterna och deras 
verksamheter. 

att till de gemensamma reglerna och riktlinjerna i reglementet för 
Staffanstorps kommuns styrelser och nämnder fr.o.m. den l juli 2014 
tillföra en ny bestämmelse av lydelse "Efter kommunstyrelsens 
godkännande äger nämnd rätt att besluta om viss verksamhet inom 

Utdragsbestyrkande 

/Nf 
Justerand"Mtur 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 26(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 102 
nämndens ansvarsområde ska bedrivas som resultatenhet eller om 
verksamhet som bedrivs i resultatenhetsform ej längre ska bedrivas i 
sådan form." 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 88, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-07 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 27(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§1 03 Ändring i arbetsordningen för kommunfullmäktige 
2014-KS-190 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i arbetsordningen för kommunfullmäktige, då som ett nytt tredje 
stycke under rubriken "Ordförande och vice ordförande", göra tillägg av 
följande: 

"Kommunfullmäktiges presidium ska svara fdr planering av 
kommunfullmäktiges arbete, hålla regelbundna kontakter och möten med såväl 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott som med kommunrevisionen, samt 
svarar, då utöver i de fall det anges särskilt i kommunens egna regler, för 
uttolkning av innehållet i kommunfullmäktiges bes lut, då med rätt att, om inte 
annat fåljer av fölfattning eller är uppdraget till annan, fatta de beslut som kan 
påkallas därav." 

Ärendebeskrivning 

Genom lag (2013:1053) om ändring i kommunallagen (1991:900) har i 5 
kap 64 §kommunallagen, från den l februari 2014, införts en ny 
bestämmelse av innehåll att arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 
innehålla föreskrifter om fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

Kommunfullmäktiges presidium har gjort den bedömningen att det nu 
bör införas mer allmänna regler enligt förslaget i skrivelse daterad 2014-
01-17, och att det fullmäktigepresidium som efter den 15 oktober 2014 
väljs av nyvalda kommunfullmäktige bör få ta närmare ställning till vilka 
specifika arbetsuppgifter det bör ha. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa ThalE~n Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att att i arbetsordningen för kommunfullmäktige, då som ett nytt 
tredje stycke under rubriken "Ordförande och vice ordförande", göra 
tillägg av följande: 

"Kommunfullmäktiges pres idium ska svara fdr planering av 
kommunfullmäktiges arbete, hålla regelbundna kontakter och möten med såväl 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott som med kommunrevisionen, samt 
svarar, då u t över i de fall det anges särskilt i kom mu n ens egna regler, får 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 28(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 103 
uttolkning av innehållet i kommunfullmäktiges beslut, dii med rätt att, om inte 
annat foljer av fölfattning eller är uppdraget till annan, fatta de beslut som kan 
påkallas därav. " 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 65, 2014 
Skrivelse, kommunfu llmäktiges presidium 

Justerandes signatur 

fJ;/A 11 /J 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 29(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§104 Jämställdhet och mångfaldsplan för 2014 -2016 
2014-KS-86 

Kommunfull mäktige beslutar 

att anta föreslagen Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016 samt 
att pro tokoll från de årliga uppföljningarna översänds till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser antagande av Jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 
2014-2016 för Staffanstorps kommun. 

Diskrimineringslagen kräver att en jämställdhetsplan ska upprättas 
skriftligen var tredje år för arbetsplatser med 25 eller fler anstä llda. Lagen 
kräver även en redovisning av å tgärder kopplade till eh1isk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. Jämställdhets- och mångfaldsplanen 
behand lar enbart det perspektiv som rör arbetsgivaren Staffanstorps 
kommun i förhållande till sina anställda och är utarbetad från de krav 
som ställs i diskrimineringslagen. Planen har tagits fram i en 
partsammansatt jämställdhetsgrupp som utifrån en enkät samt statistik 
formulerat de mål och åtgärder som planen innehåller. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thalen Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att anta föreslagen Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-

2016 samt a tt protokoll från de årliga uppföljningarna översänds till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast före ligger ett förslag till beslut 
enligt eget yrkande och finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i 
enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 63, 2014 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2014-2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§105 Gemensam överförmyndarverksamhet 5 Yes 
2014-KS-229 

Kommunfullmäktige beslutar 

30(59) 

DATUM: 2014-06-16 

att liksom Burlöv och Kävlinge kommuner ingå samverkansavtal med 
Lomma kommun beträffande lokalisering av handläggarfunktionerna för 
överförmyndarverksamheterna till Lomma kommun i enlighet med det 
som redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09 inklusive bilagor, 

att driftstart ska ske vid årsskiftet 2014/2015 samt 
att medel anvisas i 2015 års budget. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektörsgruppen har efter diskussion enats om att avstå från att 
föreslå en gemensam politisk överförmyndarorganisation, men att 
undersöka möjligheterna att lokalisera en samlad handläggarfunktion till 
Lomma kommun. Ytterligare diskussioner har lett till a tt det fortsatta 
arbetet ska omfatta fyra av de fem kommunerna; Burlöv, Kävlinge, 
Lomma och Staffanstorp. 

Yrkanden 

Ordföranden Ewa Thalen Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att liksom Burlöv och Kävlinge kommuner ingå samverkansavtal 
med Lomma kommun beträffande lokalisering av 
handläggarfunktionerna för överförmyndarverksamheterna till Lomma 
kommun i enlighet med det som redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 
2014-05-09 inklusive bilagor, att driftstart ska ske vid årsskiftet 2014/2015 
samt att medel anvisas i 2015 års budget. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 85, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-09 inklusive bilagor 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Gv4 nvJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 31(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§1 06 Besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor 
2013-KS-80 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras 
som en Fairtrade City. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor 
väckt av Agneta Nilsson (S). 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2013, 
§ 121 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en översyn av 
kalkylen för införande av Fairtrade för kaffe och bananer med angivande 
av källpriserna, för att tydliggöra skillnaden mellan Fair trade och 
ekologiskt producerat och för att tydliggöra om det finns någon 
intäktssida för kommunen att man är en Fairtrade City samt redovisa hur 
fördelningen ser ut mellan odlaren och distributören. 

Ärendet har i tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-09, kompletterats enligt 
kommunfullmäktiges lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Henrik Lethin (M) yrkar, med instämmande från Björn Magnusson (FP), 
att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen med hänvisning 
till det som redovisats i tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09 samt att för 
närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en 
Fairtrade City. 

Agneta Nilsson (S) yrkar, med instämmande från Magnus Lunderquist 
(KD) och Cecilia Cavallin (MP), att kommunfullmäktige ska beslu ta att 
bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{(J(_ Il VJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 32(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts . § 106 

kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Henrik Lethins (M) m.fl. 

yrkande. 

Omröstning begärs . 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 

Den som bifaller H enrik Lethins (M) m.fl. yrkande röstar ja. 

Den som bifaller Agne ta Nilssons (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att ko mmunfullmäktige har med 23 ja-röster, 16 nej

röste r samt l som avs tod frå n att rösta beslutat i enlighet m ed He nrik 

Lethins (M) m.fl. yrkande . 
O d. . l d .. t T"' t .. d .. tt J N . A t o r mane e amo e r . Jans tgoran e ersa are a eJ vs ar 
Michael Sandin M x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Sonesson M x 
Lai la Olsen s x 
Henrik Lethin M x 
Nino Vidovic M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind -- x 
Thomas Carlstedt M Björn Holmberg x 
Leif Widmark -- x 
Carina Dilton s x 
Liliana Lindström M x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Nilsson c x 
Berti l Persson M x 
Berit Lagergren M x 
Helene Öhman FP x 
Gunnar Lindell SPI Anita Östergren x 
Agneta Ni lsson s x 
Shkurte Xhemajli M Bertil Palm x 
Cecilia Cavallin MP x 

Justerandes ~ur /1 ;J Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 33(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Eric Hamilton M Ingrid Oxenby x 
Renee Stigborg s x 
Morgan Jonsson M Göran Hobroh x 

--
Pierre Lindberg M x 
Pia Jönsson s x 
Ralph Friberg SP x 
Margareta Pauli M x 
Sune Cederpil M x 
Werner Unger s x 
Max Jörgensen M x 
Lena Persson FP x 
Jurgis Porutis M x 
Marie Saltarski s x 
Björn Larsson c x 
Magnus Lunderquist KO x 
Eric Tabich M x 
Ewa Thalen Finne M x 
Totalt: 40 23 16 l 

Reservationer 

Ledamöte rna för Arbeta repartie t Socialdemokraterna reserverar sig 

skriftligt mot taget bes l u t, se bilaga l. 

Ledamöterna för Miljöpartie t d e gröna reserverar sig muntligt till förmån 

för eget yrkande . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 95, 2014 

Tjänsteskrive lse daterad 2014-05-09 

Kommunfullmäktiges beslut§ 121, 2013 

Motion 

Justerandes sig~ A/J Utdragsbestyrkande 



Reservation motion gällande 
Rättvistmärkta varor-Fairtrade 

Hittills har 63 kommuner i Sverige erhållit l'aitrade diplomeringen (59 i höstas): Malmö, 

Munkfors, Lund, Örebro, Norrköping, Karlstad, Ronneby, Vänersborg, Alingsås, Gnosjö, Borås, Växjö, 

Kalmar, Haparanda, Ludvika, Strömstad, Avesta, Hallsberg, Linköping, Jönköping, Nässjö, Tro1ll1ättan, Piteå, 
Södcrtälje, Kumla, Lerum, Forshaga, Sigtuna, Botkyrka, Ängelholm, Söderköping, Hammarö, Mark, 

Uddevalla, Härryda, Boxholm, Landskrona, Gotland, Tranås, Västerås, Emmaboda, Kil, Eda, Askersund, 

Säffle, Göteborg, Luleå, Eskilstuna, Kristinehamn, Fagersta, Töreboda, Östersund, Härnösand, Öckerö, 

Sundbyberg, Ljungby, Helsingborg, Lomma, Umeå och Ystad. 

När vi som konsumenter väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar vi till att odlare och anställda får förbättrade 
ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett nunimipris som överstiger produktionskostnaden. 

D etta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger tl)rgghet för alla dem som inte har så stora marginaler att 

leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla 

lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i 

jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om 
att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt 

miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag fmns det ett brett utbud av 

Fairtrade-märkta produkter i de flesta svenska butiker, men också på cafeer, hotell och andra ställen där det 

serveras mat och dryck. 

När det gäller priserna som anges i utredningen så vill vi påtala att priserna för Fairtrade-bananer och 
Fairtrade-kaffe ligger lägre när kommunen lägger in det som tilläggsanbud. Det är till syvende och sist en 
förhandlingsfråga. Det går även att förhandla ett bättre pris när det gäller kaffe i kaffeautomater. I Malmö 
kommuns anbud ligger kaffet på 85-90 kr per kilo (Servera) och bananerna kostar ca 18-19 kr per kg (RCD i 
Lomma) vilket ger en annan kalkyl. Vår bedömning är att Fairtrade kostar oss totalt cirka 300 tkr mer per år. 

Vi har en livsmedelsupphandling tillsammans med 5 Yes och skulle också kunna ha en gemensam 
uppföljningsfunktion. Lomma, Lund och Malmö är redan Fairtrade Cities och där skulle vi även kunna 
samverka i en styrgrupp och därmed mitlimera ev. kostnader. 

Vi anser att Staffanstorps kommun kan bidra, liksom de övriga 63 andra kommuner, till en bättre 

värld. Samtidigt bidrar kommunen till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. 

Socialdemokraterna har därför lagt en motion innebärande att kommunen vid upphandling av 
livsmedel ska kräva rättvisemärkta varor där sådana finns och att krav på rättvisemärkta livsmedel 
ska skrivas in i anbudshandlingarna. 

Vi reserverar oss till förmån för vår motion 

Staffanstorp den 16 juni 2014 
För Socialdemokraterna 

hlk~ 
Pierre l öström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 34(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-1 6 

§1 07 Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges 

ekokommuner 
2013-KS-97 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
tjänsteskrivelsen daterad 2014-05-09. 

att för närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella föreningen 
"Sveriges Ekokommuner". 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om medlemskap i Sveriges 
ekokommuner väckt av Magnus Lunderquist (KO). 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2013 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta reda på vad det 
skulle innebära för Staffanstorps kommun att vara med i Sveriges 
Ekokommuner och vad det har inneburit för t.ex. Helsingborg Stad och 
att ta reda på vad de kommuner som är med fått för vinst genom 
nätverket samt att ta reda på vad de fyra hållbarhetsprinciperna verkligen 
innebär. 

Ärendet har i tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-09, kompletterats enligt 
kommunfullmäktiges lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
avslå motionen med hänvisning till det som redovisats i tjänsteskrivelsen 
daterad 2014-05-09 samt att för närvarande inte ansöka om medlemskap i 
den ideella föreningen "Sveriges Eko kommuner" . 

Magnus Lunderquist (KO) yrkar, med instämmande från Cecilia Cavallin 
(MP) och Torbjörn Lövendahl (S), att kommunfullmäktige ska besluta att 
bifalla motionen. 

Ordförandens s ignatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

[)d !W 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 35(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 107 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer y rkandena mo t varandra och finner a tt 

kommunfullmäktige har besluta t i enlighet m ed Ch ristian Sonessons (M) 

yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande o mröstningsp roposition . 
Den som bifa ller Chris tia n Sonessons (M) yrkande rös tar ja . 

Den som bifa ller Magnus Lunde rquists (KO) m .fl. yrkande rös tar nej. 

Omröstningsresultat 

O rdföranden finne r a tt kommunfullmäktige ha r med 24 ja-röster, 14 nej

röste r samt 2 som avstod a tt rösta besluta t i enlighet med Henrik Lethins 

(M) m.fl. y rkande. 

r mane e amo ter . 1anstgoran e ersattare a eJ O d . . l d T" ' d J N . A v star 
Michael Sandin M x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Sonesson M x 
Laila Olsen s x 
HenrikLethin M x 
Nino Vidavie M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind -- x 
Thomas Carlstedt M Bjö rn Ho lmberg x 
Leif Widmark -- x 
Carina Di lton s x 
Li liana Lindström M x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Nilsson c x 
Bertil Persson M x 
Berit Lagergren M x 
Helene Öhman FP x 
Gunnar Lindell SPI Ani ta Östergren x 
Agneta Nilsson s x 

J usterand~s~ignatu r r:Jii Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 36(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Ordinarie ledamöter Tiänst2:örande ersättare Ja Nej Avs tår 
Shkurte Xhemajli M Bertil P alm x 
Cecilia Cavall in MP x 
Eric Hamilton M Ing rid Oxenby x 
Renee Stigborg s x 
Morgan Jonsson M Göran H obroh x 

--
Pierre Lindberg M x 
Pia Jönsson s x 
Ralph Friberg SP x 
Margareta Pauli M x 
Sune Cederpil M x 
Werner Unger s x 
Max Jörgensen M x 
Lena Persson FP x 
Jurgis Porutis M x 
Marie Saltarski s x 
Björn Larsson c x 
Magnus Lunderquist KD x 
Eric Tabich M x 
Ewa Thalen Finne M x 
Totalt: 40 24 14 2 

Reservationer 

Ledamöte rna för Kristde mokraterna reserverar sig skriftlig t ti ll fö rmån 

fö r ege t yrkande, se bilaga l. 

Led a möterna för Arbe tarepartie t Socialdemo kra terna och Miljöpa rtie t d e 

gröna reserverar sig muntlig t till förm ån för eget y rkande. 

Beslutsunderlag 

Kom m uns ty relsens beslut § 96, 2014 

Tjäns teskrivelse date rad 2014-05-09 

Mo tion 

Utdragsbestyrkande 
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I<r.istd.e.mokraterna. 

.RESERVATlON äre.nde 14-.. 

Ekokommun begreppet lanserades 1980 i Norden genom den finska kommunen Suomussalmi. Tre år 

senare, 1983 introducerades begreppet i den svenska kommunen Övertorneå. Dessa kommuner var 

under några år de enda Ekokommunerna i Norden. 

l Ekokommunkonceptet utgick man från den fina miljön, den lokala näringslivsstrukturen och den 

Lokala livsstilen som den bas som utvecklingsstrategin skulle byggas på. Genom .ett sams.p.el med 

naturen skulle även arbetsrillhillen skapas. 

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner skall bli hållbara. Det är en idee!! 

förening som bildades 1995 och har 88 kommuner som medlemmar. 

Föreningen har som mål att främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk 

grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. 

Medlemskornrnunerna representeras av tjänsteman och en politiker i ledande ställning. Som medlem 

får man delta på föreningens utbildningar, möten och nätverksträffar samt ta del av information på 

intranätet. Inom föreningen utbyter politiker och tjänstemän ·erfarenheter och lär av varandras goda 

exempel. Genom 12 gemensamma nycketal följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna 

går mot en hållbar utveckling. 

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om 

medlemskap. Dessutom ska man besluta om att låta de fyra hållbarhetsprinciper för -en hållbar 

utveckling vara vägiedande för kommunens verksamhet. 

• Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen 

• Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen. 

• Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas. 

• Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov. 

Vi Krisde-mokraterna -rese-r-vera -oss tiU förmån för följande yrkande: 

att kommunfullmäktige antar de fyra systemvillkoren som vägledande för kommunens verksambetet 

och dess olika beslut. 

att kommunfullmäktige beslutar om att ansöka om m edlemskap i Sveriges Ekokommuner. 

Magnus Lunderquist 

Kristdemokraterna 
ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE 

Kristdemokraterna i Smffanstorp Telefou:046-25 26 57 
K.nutsborg 4 C 

~A~1S 45 Staffanstorp 

E -mail: magnus.lunde.rguis t(@ kris tdemok.ra te.rna.se 
www.staffanstorp.kristdemokraterna.se 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 37(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06- 16 

§1 08 Besvarande av motion om mat i statfanstorps skolor 
2013-KS-240 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, 
redovisade anse motionens andra att-sats besvarad samt att i res terande 
del avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om maten i Staffanstorps skolor av 
Carina Ditton (S). I motionen yrkar Carina Dilton (S) att kostenheten 
framöver i s törsta möjliga utsträckning inhandlar kött och kyckling av 
producenter i närområdet som står för hela kedjan själva (uppfödning, 
slakt och styckning) samt att kostenheten får i uppdrag att satsa mer på 
vegetabilier, gärna närproducerade, istället för halvfabrikat. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober§ 
139, 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beslut om 
beredning. Kommundirektören har i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, 
yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att med 
hänvisning till det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade anse 
motionens andra att-sats besvarad samt att i resterande del avslå 
motionen. 

Carina Dilton (S) yrkar, med instämmande från Björn Magnusson (FP), 
Cecilia Cavallin (MP) och Tord Gunnarsson (KO) att kommunfullmäktige 
ska besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden s täller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M) 
yrkande. 

Omröstnings begärs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ca 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 38(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 4-06-1 6 

Forts.§ 108 

Kom munfu llmäktige godkänner fö ljande omröstningsp roposition. 

Den som bifa lle r Chris tian Sonessa ns (M) yrkande röstar ja. 

Den som bifa lle r Carina Dilto ns (S) m.fl. yrkand e röstar nej . 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunfullmäktige har med 21 ja-röster mo t 19 

nej-röster beslutat i en lighet med Ch ris tian Sonessans (M) yrkan d e. 
O d ' . l d T .. d J N . A r ma n e e amo ter Ja nstgoran e ersatta re a eJ 
Michael Sandin M 

Torbjörn Lövendahl s 
Christian Sonesson M 

La ila Olsen s 
HenrikLethin M 

Nino Vidovic M 

Pierre Sjöström s 
Björn Magnusson FP 

Rolf Lind --
Thomas Carlsted t M 

Leif Wid mark --
Carina Dil ton s 
Liliana Lindström M 

Ni ls-Ove Mårtenson M 

Björn Stigborg s 
Yvonne N ilsson c 
Bertil Persson M 

Ber i t Lagergren M 

Helene Öhman FP 

Gunnar Lindell SPI 

Agneta Nilsson s 
Shkurte Xhemajli M 

Cecilia Cavallin MP 

Eric Hamil ton M 

Renee Stigborg s 
Morgan Jonsson M 

--
Pierre Lindberg M 

Pia Jönsson s 

Justerandes signatur 

/l fl/ 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 

Björn Holmberg x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
Anita Östergren x 

x 
Bertil Palm x 

x 
Ingrid Oxenby x 

x 
Göran H obroh x 

x 
x 

Utdragsbestyrkande 

v s tar 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 39(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Ordinarie ledamöter Tjäns tgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Ralph Friberg SP x 
Margareta Pauli M x 
Sune Cederpil M x 
Werner Unger s x 
Max Jörgensen M x 
Lena Persson FP x 
Jurgis Porutis M x 
Marie Saltarski s x 
Björn Larsson c x 
Magnus Lunderquist KO Tord Gunnarsson x 
Eric Tabich M x 
Ewa Thalen Finne M x 
Totalt: 40 21 19 o 

Reservationer 

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig 

skriftligt till förmån för eget y rka nde, se bilaga l. 

Ledamöterna för Miljöpartiet de gröna, SPI och Centerpartie t reserverar 

sig muntlig t till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyre lsens beslut§ 72, 2014 

Tjänsteskrivelse d a terad 2014-04-16 

Motion 

Justerandes signatur 

Bl ) !J 

Utdragsbestyrkande 



Reservation Motion om mat i 
Staffanstorps skolor 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut. 

Staffanstorps kommun tycks ha fler lagar att följa än andra kommuner. Vi vill 
erbjuda barnen och elever på våra förskolor och skolor bra kött och kyckling 
producerat i vårt närområde. Likaså vill vi satsa på närproducerade vegetabilier 
istället för halvfabrikat. 

Vi yrkade därför bifall till motionen som innebär 

att kostenheten framöver i största möjliga utsträckning inhandlar kött och 
kyckling av producenter i närområdet som står för hela kedjan själva 
(uppfödning, slakt och styckning), 

att kostenheten får i uppdrag att satsa mer på vegetabilier (gärna 
närproducerade) istället för halvfabrikat. 

Staffanstorp den 16 juni 2014 
För Socialdemokraterna 

Jfflvd/r#J 
Pierre Sjöström (S) 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 40(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§1 09 Besvarande av motion om byggande av tillagningskök vid 

Mellanvångsskolan och Anneroskolan 
2014-KS-50 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
motionen. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att tillagningskök vid 
Mellanvångsskolan och Anneroskolan ska byggas av Cecilia Cavallin 
(MP). I motionen yrkar Cecilia Cavallin (MP) att kommunen ska bygga 
ordentliga kök i samband med att Mellanvångsskolan och Anneroskolan 
byggs om varvid hälsosam, närodlad och giftfri mat ska lagas till elever, 
personal och närboende äldre. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
45, att remittera motionen till kommunstyrelsen fö r beslut om beredning. 
Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska beslut att med 
det i tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå motionen. 

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

Beslutsgång 

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

Reservationer 

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

Ordförandens signatur 
Justerandes 731. /J If Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 109 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 73, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Motion 

Justerandes signatur 

(jV {J{ 

41(59) 

DATUM: 2014-06-16 

Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 42(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§11 O Besvarande av motion om att servera smör som ett 

alternativ vid skolluncherna för elever i förskaleklass till 

årskurs nio 
2014-KS-89 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med det i ~änsteskri velse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå 
motionen . 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser besvarande av motion om att servera smör som ett 
a lternativ vid skolluncherna för elever i färskoleklass till å rskurs nio av 
Björn Magnusson (FP). I motionen yrkar Björn Magnusson (FP) bland 
annat att smör omgående ska införas som ett alternativ vid skolluncherna 
för elever i färskoleklass till årskurs nio. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014 § 
61, a tt remittera motionen till kommunstyrelsens fö r beslut om beredning. 
Kommundirektören har i ~änsteskrivelse daterad 2014-04-16 yttrat sig 
över motionen. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta att med det i 
~änsteskrive lse, daterad 2014-04-16, redovisade avslå motionen. 

Björn Magnusson (FP) yrkar a tt kommunfullmäktige ska beslut att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Nino Vidovics (M) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

qtl> ~ AU 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 43(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts. § 110 

Den som bifalle r Bjö rn Magnussons yrkande rös tar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordfö randen finner a tt ko mmunfullmäktige har med 31 ja-röster, 8 nej

röster samt 1 som avstod frå n a tt rösta beslutat i en ligh et med N ino 

Vidovics (M) yrkande. 
O d . . l d .. t T .. t .. d ··u J N . A f r mane e amo er Jans tgoran e ersa are a eJ vs a r 
Michael Sand in M x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Christian Sonesson M x 
Laila Olsen s x 
Henrik Lethin M x 
Nino Vidav ie M x 
Pierre Sjöström s x 
Björn Magnusson FP x 
Rolf Lind -- x 
Thomas Carlstedt M Björn H olmberg x 
Leif W id mark -- x 
Carina Di lton s x 
Li liana Lindström M x 
Ni ls-Ove Mårtenson M x 
Björn Stigborg s x 
Yvonne Nilsson c x 
Bert i l Persson M x 
Berit Lagergren M x 
Helene Öhman FP x 
Gunnar Lin dell SPI Anita Ös tergren x 
Agneta Nilsson s x 
Shkurte Xhemajl i M Bertil Palm x 
Cecil ia Cavall in MP x 
Eric Hamilton M Ingrid Oxenby x 
Renee Stigborg s x 
Morgan Jonsson M Göran Hobroh x 

--
Pierre Undberg M x 
Pia Jönsson s x 
Ralph Friberg SP x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Cf5 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ordinarie ledamöter Tiänstsrörande ersättare 
Margareta Pauli M 

Sune Cederpi l M 

Werner Unge r s 
Max Jörgensen M 

Lena Persson FP 

J u r g is Por u t is M 

Marie Saltarski s 
Björn Larsson c 
Magnus Lunderquist KO Tord Gunnarsson 
Eric Tabich M 

Ewa Thalen Finne M 

Totalt: 40 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 71, 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16 
Motion 

44(59) 

DATUM: 2014-06-16 

Ja Nej Avstår 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
31 8 l 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 45(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 14-06-16 

§111 Besvarande av interpellation till socialnämndens 

ordförande om äldreomsorgens kvalitet 
2014-KS-143 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärende t till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lä mnat in en interpellation stä lld till 

socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) om äldreomsorgens 

kvalite t. 

Vid dagens sammanträd e besvarade socialnämndens ordförande Liliana 

Lindström (M) interpella tionen enlig t skriftligt interpellationssvar daterat 
2014-06-02. 

Efter yttrande från socialnämndens ordförande Li liana Lindström och 

Pierre Sjöström (S) ko ns taterar ordföranden Ewa Thalen Finne (M) att 

ordet ej begärs för ytterligare anföranden och förklarar därefte r 

överläggningen avs lutad. 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar från Liliana Lindström (M) 

Interpellation om ä ldreomsorgens kvalitet från Pie rre Sjöström (S) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

({j{ fiN 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 46(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§112 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

av Sören Larsson 
2014-KS-78 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Sören Larsson från hans uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Sören Larsson 
Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

([)q AW 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 47(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§113 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

av Lars-Erik Wikman (SP) 
2014-KS-202 

Beslut 

att entlediga Lars-Erik Wikman (SP) från hans uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

att ingå till Länssty relsen i Skåne med en begäran om ny sammanräkning 
för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Lars-Erik Wikman (SP) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/j t! 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 48(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§114 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden av Michael Lavesson (M) 
2014-KS-254 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Michael Lavesson (M) från hans uppdrag som ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden. 

att som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden för resterande del av 
mandatperioden utse Angela Lindahl (M), Finalvägen 16, 245 42 
Staffanstorp. 

att som ny ersättare i ku ltur- och fritidsnämnden för resterande del av 
mandatperioden utse Åsa Ekstt·and (M), Björkliden 4, 245 91 Staffanstorp. 

att som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden för resterande del av 
mandatperioden utse Carina Öberg (M), Bråhögsplatsen 2a, 245 31 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Michael Lavesson (M) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Valberedningen föreslår a tt Angela Lindahl (M) utses till ny ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden efter Michael Lavesson (M) samt att Åsa 
Ekstrand (M) utses till ny ersä ttare i kultu r- och fritidsnämnden efter 
Angela Lindahl (M) samt att Carina Öberg (M) utses till ny ersä ttare i 
ku ltur- och fritidsnämnden efter Åsa Ekstrand (M). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Michael Lavesson (M) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 49(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§115 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

kostnaden för de nya fotbollsplanerna i Hjärup 
2014-KS-261 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får s tällas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind ( --) har lämnat in en interpellation s tälld till kommunstyrelsens 
ordförande Christian Sonesson (M) om kostnaden för de nya 
fo tbollsplanerna i Hjärup. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 50( 59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§116 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

vallöften för framtidens Hjärup 

Kommunfullmäktiges beslut 

att interpel lationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Rolf Lind ( --) har lämnat in en interpellation s tä lld ti ll kommunstyrelsens 
ordförande Christian Sonessen (M) om vallöften för framtidens Hjärup. 

Beslutsunderlag 

In terpella tio n 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/UJ 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 51 (59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§117 Remittering av motion om barnomsorg på obekväma 

arbetstider 
2014-KS-243 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motionen till kommunstyrelsen . 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) m.fl. har till kommunfullmäktige lämnat in en motion 
med rubriken "Motion om barnomsorg på obekväma arbets tider. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-05-13 

Ordförandens signatur Just~af~es sign~ Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 52(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§118 Anmälningar 
2014-KS-203 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag 
om fiberband i Hjärup. Dnr 2012.KS.36 

b) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag 
om detaljp lan för Tågvägen. Dnr 2014.KS.118 

c) Tekniska nämndens beslut med anledning av motion om belys
ning av spontanidrottsplatser. Dnr 2013.KS.193 

d) Revisorernas granskning av leverantörsskulder och dess system . 
Dnr 2014.KS.204 

e) Tekniska nämndens beslut med anledning av medborgarförslag 
om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108. Dnr 2014.KS.10 

f) Tekniska nämndens beslut med anledning av medborgarförslag 
om att införa kä llsortering i hushållens soptunnor i Staffanstorps 
kommun. Dnr 2013.KS.336 

g) Socialnämndens beslut med anledning av motion om ökat 
ekonomiskt bistånd ti ll Lunds kvinnojour. Dnr 2013.KS.212 

h) Kommunstyrelsens beslut§ 61/14 om ekonomisk uppföljning för 
Stfl_ffanstorps komn1Un perioden januari - mars 2014. 
Dnr 2014.KS.176 

i) Kommunstyrelsens beslut med anledning av motion om utbygg
nad av el-stolpar för laddningavelfordon i tätorterna. 
Dnr 2013-KS-95 

j) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fiA} ty0 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 53( 59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

Forts.§ 118 
om att få alternativ till margarin vid skolmåltid. Dnr 2014-KS-72 

k) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag 
om att införa varannan dag vegetarisk mat i alla verksamheter i 
Staffanstorps kommun. Dnr 2013-KS-335 

l) Kommunstyrelsens beslut med anledning av medborgarförslag 
om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup. Dnr 2014-KS-30 

m) Socialnämndens beslut med anledning av motion om att stärka 
skyddet för våldsutsatta kvinnor. Dnr 2013-KS-310 

n) Socialnämndens beslut med anledning av medborgarförslag om 
lokal med aktiviteter för ungdomar. Dnr 2014-KS-66 

o) Rolf Linds(--) anmälan om att lämna miljöpartiets grupp och 
agera för Hjärupspartiet i kommunfullmäktige, samt övriga 
uppdrag utan partibeteckning. Dnr 2014-KS-209 

Justerandes signatur 

Arv @i 
Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

54( 59) 

DATUM: 2014-06-16 

§119 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 

utbildning i Barnkonventionen 

Ordförandens signatur 

w 

2014-KS-293 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Marie Saltarski (S) har s tällt en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande angående utbildning i Barnkonventionen. 

Kommunfullmäktige medger att frågan får stäl las till kommunstyrelsens 
ordförande Christian Sonesson (M). Frågan besvaras under dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 55( 59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§120 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

allaktivitetshus 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Werner Unger (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) om 
allaktivitetshus. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 56(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§121 Remittering av motion om frukt till alla barn i skolan 
2014-KS-296 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KD) har till kommunfullmäktige lämnat in en 
motion med rubriken "Frukt till alla barn i skolan". 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-06-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 57(59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§122 Remittering av motion låt 90-åringar bestämma själv över 

sin vardag 
2014-KS-297 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquis t (KO) har till kommunfullmäktige lämnat in en 
motion med rubriken " Låt 90-åringaar bes tämma själva över sin vardag". 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-06-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 58( 59) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-06-16 

§123 Remittering av motion om lokalproducerade livsmedel till 

vård, skola och omsorg 
2014-KS-298 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KD) har till kommunfullmäktige lämnat in en 
motion med rubriken" Lokalproducerade livsmedel till vård, skola och 
omsorg". 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2014-06-16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

59( 59) 

DATUM: 2014-06-16 

§124 Val av borgerliga vigselförrättare för åren 2014-2018 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för tiden 2015-2018 till borgerliga vigselförrättare nominera: 
Michael Sandin (M), Vädurens väg 6, 245 33 Staffanstorp. 
Solveig Olsson (S), Farinvägen 27, 245 33 Staffanstorp. 
Christos Tsiparis (FP), Knutsborg 40, 245 45 Staffanstorp. 
Anitha Sweder-Thors tensson (M), Anneravägen 24, 245 38 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Borgerliga vigselförrä ttare i Skåne län har förordnaden som gäller till och 
med den 31 december 2014. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
besluta nominera Michael Sandin (M), Solveig Olsson (S), Christos 
Tsiparis (FP) och Anitha Sweder-Thorstensson (M) som borgerliga 
vigselförrättare för tiden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Meddelande angående borgerliga vigse lförrättare från Länssty relsen i 
Skåne 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~M @A 


