
Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 1(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Pa ragrafer: 

2015-02-23 
Klockan 18.00-19.30, a jou rner ing klockan 18.55-19.00 
Rå dhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 1 - § 22 

Ordinarie ledam öter: Tjänstgörande ersätta re : 
Chri stian Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
N ino Vidavie (M) 
La ila O lse n (S) 
Jonas Andersson (SD) 
Liliana Lindström (M) 
Cec ilia Cava llin (MP) 
Björn Magnusson (FP) 
T orbjörn Lövendahl (S) 

Ewa Thalen Finne (M) Berti l Palm (M)§§ 1 -22 
Eric Tabich (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Di lton (S) 
Marga reta Pauli (M) 
Josefine Weber (C) 
Björn Stigborg (S) 
T ina Xhemaj li (M ) 
David Wittlock (MP) 
G isela N ilsson (FP) 
H ans Roc hester (M) 
Pia Jönsson (S) 
M ats-Å ke Westeson (SD) 
Karin Pa lmqvist (M) 
Rickard Sewerin Ekström (S ) 
Henrik Lethin (M) 
Agneta N ilsson (S) 
Bertil Persson (M) 
Bo M almberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Ra ili Pikkusaar i (V) 
Asa Ekstt·and (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Ö hman (--) 
Berit Lagergren (M) 
Yvonne Nilsson (C) Ordf. 
Magnus Lunderqui st (KD) 
Marie Sa ltarski (S) 
Eric Hami lton (M) 

Staffan Linde (M) § § 1-22 

Ordfö randens signatur Utd ragsbestyrka n de 

JY:' / l !J 



stalfanstorps 
kommun 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 2(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Richard Olsson (S D) 
Maths Johansson (S PI ) 
Ri chard Fridh (S) 

Agneta Ni lsson (S) och Hans Rochester (M) 
Råd huset, fredagen den 27 februari 2015 kl. 15.00 

Sekreterare Vesna Casitovski 

O r o rande Yvqnne N ilsson (C) 

'~ th j/tbJ t-vJ 
]L sterande Agneta Nilsson (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 3(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sä tts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet fö rvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
2015-02-23 
Klockan 18.00-1 9.30, ajournering klockan 18.55-19.00 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ l - § 22 

2015-03-02 
2015-03-23 

Råd~a~~ 
Vesna Casitovski 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 

~·~ 



stalfanstorps 
kom m t m 

Kommunfullmäktige 4(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Innehållsförteckning 

§ 1 Utseende av justerare och faststä llande av dag, tid och pla ts för justering av 
protokollet ........ .... ..... ........ .............. .............. ..... ........ .... .......... ....... .... ....... 5 

§2 Tillägg till plan- och bygglovstaxan avseende e-tjänst ................................. 6 
§3 Verksamhetsområde för kommunens va-anläggning 2015 .......................... 8 
§4 Försä ljning av del av Seanstorp 6:8 ................................ .. ........ .. ................. 9 
§5 Lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för å r 2015 .................. .. ........... 10 
§6 Redovisning av väckta och obesvarade motioner och medborgarförslag .. . 11 
§ 7 Svar på motion om förändring av nuvarande avgiftssystem inom 

äldreomsorgen i Staffanstorps kommun ........ .. .......................................... 12 
§8 Svar på motion om gratis bussresor för pensionärer i Staffanstorps kommun 

........ ... ........ ........... ..... ........... ........... .............. ... .. ....... ...... .. ... .. .. ........ ... .... 15 
§9 Svar på motion om bussförbinde lse me llan Hjärup och Staffanstorp ......... 16 
§ l O Svar på motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps kommun ...... . 17 
§ 11 Val av ersättare i ku ltur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2015-

2018 ....... ...... ..... ............ ... ........... ............................................. ................ 20 
§ 12 Val av l revisor samt 1 ersättare, FINSAM ( samordningsförbundet Burlöv-

Staffanstorp)för tiden 2015-2018 ............................................................. 21 
§ 13 Val av borgerlig begravningsofficiant för tiden 2015-2018 ....................... 22 
§ 14 Nominering av 1 suppleant och en lekmannarevisorsuppleant i styre lsen för 

Sysav t.o.m. å rsstämman 2019 ............ ... ...... ............ ......... .. ........... .. ... ...... 23 
§ 15 Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

och fyllnadsva l efter Lars Nordström(SPI) .. .............................................. 24 
§ 16 Beslut om handläggning av medborgarförslag om utegym i H järup .......... 25 
§ 17 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hundrastgård i anslutning 

ti ll Sockerbruksparken i Staffanstorp ........................................................ 26 
§ 18 Anmälningar ......... .. ........... ... ........... ..... ......... ............ ....... ..... ..... ... ....... .... 27 
§ 19 Remittering av motion om konstnärlig utsmyckning i Staffanstorps kommun 

··· ··········· ········ ···· ········· ··· ··· ········ ··· ························ ······ ······ ····· ···· ·· ·········· ·· ·· 29 
§20 Interpellation om undertecknande av nytt avtal med Migrationsverket om 

ensamkommande och asylsökande barn .................................................... 30 
§21 Remittering av motion om dia log med Trafikverket om ombyggnad av 

trafikplats Särs löv på väg 11 ................................................................ .. ... 31 
§22 Avsägelse av uppdrag som ledamot i socia lnämnden och fyllnadsva l efter 

Kamila Land (MP) ...... ........ ............. .. ................................ ..... ..... ... ...... .... 32 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande r:-



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

5(32) 

DATUM: 2015-02-2 3 

§l Utseende av justerare och fastställande av dag, 

tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

~/ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll på Rådhuset i Staffanstorp fredagen 
den 27 februari 2015 klockan 15.00. 

U t dragsbes tyr k a n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(32) 

DATUM: 2015-02-23 

§2 Tillägg till plan- och bygglovstaxan avseende 

e-tjänst 

Ordförandens signatur 

~-

2014 - KS-572 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fö rslag till 
tillägg av plan- och bygglovstaxan göra följ ande förändring av plan- och 
bygglovstaxa n: 

Handläggningsfaktorn för den administrativa delen av HFl för ärenden 
som inkommer via e-tjänst fastställs till 5, samt 

att tillägg till taxan gä ller från och med l ap~il 20 1 5. 

Ärendebeskrivning 

s tadsbyggn adskontorets miljö- och byggenhet ska i början av 2015 infö ra 
möjlighet a tt ansöka om bygglov via e-tj änst. Denna e- tjänst bedöms 
underlätta det administra tiva arbetet då nya ärenden kan importeras i 
ärendehanteringssystemet direkt med min imal manuell a rbetsinsats. 
Detta motiverar ett tillägg till gällande taxa för pla n- och bygglov avseende 
den administrativa delen av handläggningsfaktorn HFl avseende ärenden 
som inkommer via e-tjänst. 
stadsbyggnadskontoret har föres lagit a tt faktorn för ä renden som 
inkommer via e-tj änst faststä lls till 5 . H andläggningsfaktorn fö r övriga 
ärenden är oförändrat 7. 

Yrkanden 

Bertil Persson (M) yrkar, med instämmande av Carina Di lton (S), att 
ko mmunfullmäktige sk a beslu ta att med godkännande av mil jö- och 
samhä llsbyggnadsnämndens förslag till tillägg av plan- och bygglovstaxan 
göra följ ande förändring av plan- och bygglovstaxan: 

Handläggningsfaktorn för den administrativa delen av HFl för ärenden 
som inkommer via e-tjänst faststä lls ti ll 5 samt att tillägg till taxan gä ller 
från och med l april 2015 . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta . 

J uste~; signatur fl/t. Utd ragsbestyrka nde 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

r~ 

Kommunfullmäktige 7(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Forts. § 2 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 10, 2015 
Tj änsteskrivelse 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 160, 2014 

Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 8(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§ 3 Verksamhetsområde för kommunens va-anläggning 

2015 
2014-KS-570 

Kommunfullmäktige beslutar 

att va-verksa mhetsområde för Staffa nstorps kommun faststä lls i enlighet 
med tekniska nämndens förslag b ilaga 2, § 62, 2014. 

Ärendebeskrivning 

T ekniska nämnden ha r den 9 december 2014 § 62, beslu tat att ti ll 
kommunfullmäktige föres lå en u tökning av gä llande verksamhe tsområde 
för va-anläggn ing för Staffansto rps kommun. 

Yrkanden 

Ordfö randen Yvonne N ilsson (C) yrkar a tt kommunfu ll mä kt ige sk a bes luta 
att va-verksamhetsområde för Staffanstorps kommun faststä ll s i en lighet 
med tekniska nämndens förs lag bilaga 2, § 62,2014. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta tera r a tt det endast föreligge r ett fö rslag till beslu t och 
finner a tt kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ko mmunstyrelsens beslut § 11, 2015 
T jänsteskrive lse 2015-02-0 1 
Tekniska nämndens bes lut § 62, 2014 
Bilaga l , gä llande va-verksamhetsom råde fö r Staffanstorps kommun 
Bilaga 2, förslag till nytt va -ve rksamhetsområde fö r Staffanstorps kommun 
Kartor 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka nde 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(32) 

DATUM: 20 15-02 -23 

§4 Försäljning av del av stanstorp 6:8 
2015 - KS-6 

Ordförandens signatur er/ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utarbeta t fö rslag till kö pekontrakt berörande försäljn ing 
o mfattande del av Seanstorp 6:8 till Sta ffanstorps T ennisklubb, samt 

att inriktningen bör va ra a tt den kommunala bo rgen t ill Tennisklubben 
avvecklas med fastighetsköpet och a tt Staffans torps kommun inte ska u tse 
rev iso rer i T ennisklubben från och med den l janua ri 2016. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps T ennisklubb har framfö rt önskemål om att förvärva den ma rk 
på vilken deras Tennisanläggning {tennishallen) ä r belägen. Tennisha llen ä r 
idag belägen på o fri g rund vilket innebär begränsningar fö r Staffanstorps 
Tennisklubbs investeringa r och utvecklingspla ner. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r att kommunfullmä ktige ska besluta att godkänna 
uta rbeta t förslag t ill köpekontrakt berö rande fö rsä ljning omfa tta nde del av 
Sea nsto rp 6:8 till Staffanstorps T ennisklu bb, samt att inriktningen bör va ra 
att den kommunala bo rgen till Tennisklu bben avvecklas med 
fastighetskö pet och att Staffanstorps kommun in te ska utse reviso rer i 
T ennisklubben från och med den l januari 201 6 . 

Beslutsgång 

O rdfö ra nden konsta terar a tt det endast föreligger ett fö rslag till bes lu t och 
finner att kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 12, 2015 
Tjänsteskrive lse 2015-01-09 
Fö rslag till köpekontrakt med Tennisklubben 
Karta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 1 0(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§5 Lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för år 

2015 
2015-KS-13 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för år 2015 besluta om utbetalning av partistöd i enlighet med i ärendet 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med de av kommunfullmäktige antagna reglerna om lokalt 
partistöd i Staffa nstorps kommun § 182, 201 4, ska kommunfu llmäktige vid 
dess första o rdinarie samma nträde fatta beslut om utbetalning av partistö d 
till de partier som finns representera de i kommun fullmäktige. 

Partistödets storlek för respektive pa rti har berä knats i enlighet med 
gällande regler vilka framgår av tj änsteskrivelse da terad 2015-01-19, bilaga 
l. 

Yrkanden 

O rdföranden Yvo nne Nilsson (C) yrkar att kommun fullmäktige ska besluta 
att för år 2015 bes luta om utbetalning av partistöd i enlighet med i ärendet 
fö religgande tj änsteskrivelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 7, 2 01 5 
Tjänsteskrivelse 2015-01 -19 inklusive bilaga l 
Författning 5.3, ko mmunalt partistöd i Staffanstrops k omm un 

O rdförandens~~/ Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



stal fanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

11 (32) 

DATUM : 2015-02 -23 

§6 Redovisning av väckta och obesvarade motioner 

och medborgarförslag 

Ordförandens signatur 

~.~ 

2015-KS-12 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad redovisning av väckta och o besvarade motioner och 
medbo rga rförslag samt att lägga info rmationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Enligt ko mmunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medbo rga rfö rslag 
beredas så a tt bes lut k an fa ttas inom ett år från det a tt motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunstyrelsen ska en gång om å ret till 
kommunfullmäktige redovisa de mo tioner och medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt inom ett år. Enligt kommunfullmäktiges arbe tsordning 
ska dessa redovisas vid kommunfullmäktiges fö rsta o rdinarie samman träde 
varje år. 

Kansliet ha r upprätta t en förteckning över i kommunfu llmäktige väckta och 
obesvarade motion er och medborga rfö rlag. 

Yrkanden 

O rdföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
a tt godkänna lämnad redovisning av väckta och obesvarade motioner och 
medbo rga rförslag samt att lägga informationen till handlingarna . 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag till beslu t och 
finner att ko mmunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 8, 2015 
Tjänsteskrivelse 201 5-01 -19 
Förteckning obesva rade motioner och medborgarförslag 
Förteckning besvarade motioner och medborgarförslag 2014 

Justerandes signatu r Utd ragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 12(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-02-23 

§ 7 Svar på motion om förändring av nuvarande 

avgiftssystem inom äldreomsorgen i 

Staffanstorps kommun 
2013-KS-148 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga lämnad kartläggning av kostavgift i särskilt boende till 
handlingarna, samt 

att avslå motionen i den resterande del som avser antagande av en 
ti llämningstaxa för kostavgift i särski lt boende dä r Staffanstorps kommun 
jämkar kostavgiften för dem som har låg inkomst. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på La ila Olsens (S) motion om förändring av nuvarande 
avgiftssystem inom ä ldreomsorgen i Staffanstorps kommun. 

Kommunfu ll mäktige beslutade vid sitt sammanträde den10mars 2014, § 
46 med hänvisn ing till minoritetsregeln att återremittera ärendet ti ll 
socialnämnden för en kartläggn ing enligt mot ionens första och andra att
sats. Socia lnämnden har beslutat att såsom svar till kommunfu llmäk tige 
överlämna en kartläggning av kostavgift i sä rskil t boende i en lighet med 
kommunfullmäktiges lämnade d irektiv. 

Yrkanden 

La ila O lsen (S) yrka r, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifa lla mo tionens tred je att-sats 
innebärande att Staffanstorps kommun antar en tillämpningstaxa för 
kostavgift i särskilt boende dä r Staffanstorps kommun jämkar kostavgiften 
för dem som har låg inko mst . 

Li liana Lindström (M ) yrkar a tt kommunfu llmäktige ska besluta att lägga 
lämnad kartläggning av kostavgift i sä rskilt boende till handlingarna , samt 
avslå motio nen i den resterande del som avser antagande av en 
t illämningstaxa fö r kostavgift i sä rski lt boende dä r Staffansto rps kommu n 
jämkar kostavgiften för dem som har låg inkomst. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Lil ia na Lindströms (M) 
yrkande. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka nde 

~r 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur T/ 

Kommunfullmäktige 13(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-0 2-23 

Fo rts. § 7 

O mröstning begä rs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Lilia na Lindströms (M ) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (M ) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresult at 

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

Ordinarie ledamöter Tiänst{!Örande ersättare Ja Nej Avstå r 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cava llin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Ewa Thalen Finne M Bertil Palm (M) x 
Er ic Tabich M x 
Ulla Winrup so x 
Cari na Di lton s x 
Margareta Pauli M x 
Josefine Weber c x 
Björn Stigborg s x 
Tina Xhemajli M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson FP x 
Hans Rochester M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson so x 
Karin Palmqvist M x 
Rickard S. Ekström s x 
Henrik Lethin M x 
Agneta Nilsson s x 
Bertil Persson M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaari v x 

Utdragsbestyrkande 



Staff anstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

o~ r 
l Il 

Kommunfullmäktige 14(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Ordinarie ledamöter Tiänste:örande ersä ttare Ja Nej Avstår 
Asa Ekstrand M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Berit Lagergren M Staffan Linde (M) x 
Magnus Lunderq uist KD x 
Marie Saltarski s x 
Eric Hamilton M x 
Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokra terna reserverar sig skriftligt ti ll förmån fö r 
eget yrkande, se bilaga l . 

Ledamöterna för Mi ljöpa rtiet reserve rar sig muntligt till förmån fö r eget 
yrkande. 

Beslutsunderl ag 

Kommunstyrelsens beslu t § 17, 20 15 
T jänsteskrivelse 2015-01-18 
Socialnämndens beslut § 110,2014 
Kartläggning av kostavgift i sä rskilt boende 
Kommunfu llmäktiges beslut § 46, 2014 
Motion 

Justerandes signatur 

;/lv 
Utdragsbestyrkande 



Reservation 

Avgiftssystem inom äldreomsorgen 

För oss socialdemokrater är det självklart att en kommun inte ska ha ett 
avgiftssystem som innebär att den enskilde ska behöva söka försörjningsstöd (i 
daglig tal kallat socialbidrag) för att kunna betala sin faktura till kommunen. 

Idag är Staffanstorp med ett kostpris på 2.945 kronor i månaden en av de 
kommuner som tar ut den högsta avgiften i Skåne. 
Socialstyrelsen rekommenderar kommunerna att ta ut en matavgift som motsvarar 
en kostnad enligt Konsumentverkets rekommendationer. En rekommendation som 
Staffanstorps kommun inte följer. 

Tre typer av förutsättningar behöver uppfyllas för att ha rätt till socialbidrag. Dessa 
är ekonomiska förhållanden (till exempel inkomster), ekonomiska tillgångar (såsom 
bil och besparingar) samt den sökandes skyldigheter (exempelvis att söka andra 
möjliga ersättningsformer såsom genom arbete, praktikplats, utbildning eller 
arbetslöshetsersättning, i folkmun även kallat A-kassa). 

Vi socialdemokrater menar att den tredje förutsättning aldrig kan vara aktuell för 
en person som bor på särskilt boende. Här måste vi inse att arbete, praktikplats 
eller annan försörjningsmöjlighet inte är ett alternativ för vårdtagaren som har fått 
en plats på ett särskilt boende. 

Vi anser därför att Staffanstorps kommun alltid ska jämka avgiften för personer 
med låga inkomster (dvs med negativt avgiftsutrymme). Det finns ingen anledning 
att tvinga människor att söka socialbidrag som redan befinner sig i en utsatt 
situation. För många, inte minst bland våra äldre, är det en skam att behöva söka 
socialbidrag vilket åtskilliga undersökningar/forskningsrapporter vittnar om. 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i Kommunfullmäktige. 

Staffanstorp 2015-02-23 

För Socialdemokraterna 



S taftanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 15(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§8 Svar på motion om gratis bussresor för 

pensionärer i Staffanstorps kommun 
2014-KS-117 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning ti ll utvecklingschefens tj änsteskrivel se da terad 2015-01-
20 sa mt kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2014-09-22 anse 
mo tionen besva rad . 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser svar på G unnar Lindelis (SPI) motion om gratis bussresor för 
pensionärer. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 
november 2014, § 163 a tt å terremittera ä rendet till kommunstyrelsen för en 
förnyad utredning om möjligheterna a tt erbjuda kort för fria reso r för 
pensionärer, tillsammans med redovisning av övriga förutsä ttninga r för 
sådant erbjudande såsom kostnader m.m. 

Utvecklingschefen Bo Gertsson har i tj änsteskrivelse da terad 2015-01-20 
redovisat en förnyad utredning enligt ko mmunfullmäktiges lämnade 
direktiv. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrka r att kommunfullmä ktige ska beslut att med 
hänvisning till utvecklingschefens tjänsteskrivelse da terad 2015-01-20 samt 
kommundirektörens tj änsteskrivelse daterad 2014-09-22 anse motionen 
besvarad . 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r a tt det endast före ligger ett förslag till bes lut och 
finner att kommunfullmä ktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 18, 2015 
Utvecklingschefens tj änsteskrivelse 2015 -01-20 
Kommundirektö rens tj änsteskrivelse 2014-09-22 
Kommunfullmäktiges beslut § 163, 2014 
M otion 

Ordförandens signatur J ustfl~es signatu~~ Utdragsbestyrkande or e~ 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(32) 

DATUM: 2015-02-23 

§9 Svar på motion om bussförbindelse mellan Hjärup 

och Staffanstorp 

Ordförandens signatur 

~~ 

2014-KS-329 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
tj änsteskrivelse daterad 2015-02-01 anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser sva r på Rolf Linds(--) mo tion om bussförb indelse mellan 
Hjä rup och Staffanstorp. M otionären föreslår bland anna t att en fast 
för bindelse mellan Hjärup och Staffanstorps tätort kommer till stånd med 
minst tre returresor per dag. 

Kommundirektören h ar i tj ä nsteskrivelse daterad 2015-02-01 yttra t sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrka r att kommunfullmäktige ska beslu ta att med 
hänvisning till det som redovisats i kommundirektö rens tjänsteskrivelse 
daterad 2015-02-01 anse motio nen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstate rar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 19, 2015 
Kommundirektörens t jänsteskrivelse 20 15-02-0 1 
Bilaga l 
Bilaga 2 
M otion 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

17(32) 

DATUM: 2015-02 -23 

§10 Svar på motion om kultur- och fritidsplan för 

Staffanstorps kommun 

Ordförandens signatur 

1/ 

2014-KS-522 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att uta rbeta en ku ltur- och 
fri tidsplan fö r Sta ffansto rps ko mmun . 

Ärendebeskrivning 

Ärendet a vser sva r på W erner Ungers (S) mo tion o m kultu r- och fritidsplan 
fö r Sta ffanstorps kommun. M o tionä ren yrkar att kommun fullmäktige ger 
kultur- och fritidsnämnden i uppd rag att utarbeta en kultur- och fritidsplan 
för Sta ffansto rps komm un . 

Kommundirektö ren ha r i tj änsteskrivelse daterad 2015-01-1 8 yttra t sig över 
motionen . 

Yrkanden 

M arga reta Pauli (M) yrka r att kommunfullmä ktige ska beslu ta a tt med 
hänvisning till gä llande styrsystem för Sta ffansto rps komm un, vilket 
redovisa ts i kommundi rektö rens tj änsteskrivelse da terad 2015-01 -1 8, avslå 
m otio nen. 

W erner Unger (S) yrka r a tt ko mmun full mäktige ska besluta att ge kultu r
och fr itidsnä mnden i uppd rag a tt u ta rbeta en ku ltur- och fr it idsplan för 
Sta ffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

Ordfö randen stä ller yrka ndena mo t varandra och fin ner att 
ko mmunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med M a rgareta Pa ulis (M ) 
yrkande. 

O m röstning begä rs. 

Ko mmunfullmäktige godkänner fö ljande omröstn ingspropositio n. 
Den som bi fa ller Marga reta Paulis (M) yrkande rösta r ja . 
Den som bi fa ller W erner Ungers (S) yrkande rös ta r nej. 

Om röstningsresultat 

O rdfö randen finner att ko mmunfullmäktige med 20 ja-röster och 2 1 ne j
röster besluta t i enlighet m ed W erner Ungers (S) yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l/U 



s taftanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur cy; 

Kommunfullmäktige 18(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersätta re la Nej Avstå r 
Christi an Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Ewa Thalen Finne M Bertil Palm (M) x 
Eric Tabich M x 
Ulla Winrup SD x 
Carina Dilton s x 
Margareta Pauli M x 
Josefine Weber c x 
Björn Stigborg s x 
Tina Xhemajli M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Ni lsson FP x 
Hans Rochester M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson SD x 
Karin Palmqvist M x 
Rickard S. Ekström s x 
Henrik Lethin M x 
Agneta Nilsson s x 
Bertil Persson M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaar i v x 
Asa Ekstrand M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Berit Lagergren M Staffan Linde (M) x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 
Er ic Hamilton M x 
Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 20 21 

J~;ndes signatur/f Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur r:-

Kommunfullmäktige 19(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

Forts. § l O 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 20, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-01-18 
M otion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(32) 

DATUM: 2015-02-23 

§ 11 Val av ersättar e i kultur- och friti dsnämnden 

för mandatperioden 2015-2018 

Ordförandens signatur 

~~ 

2014 - KS-547 

Kommunfu llmäktige beslut ar 

att ti ll ersätta re i ku ltur- och fritidsnämnden fö r mandatperioden 2 015-
2 01 8 utse M a ts Jönsson (S), Åkersh us 6A, 245 37 Staffanstorp . 

Ärendebeskrivni ng 

Va lberedningen fö reslår a tt M a ts Jö nsson (S) utses t ill ersä ttare i k ultur
och fritidsnä mnden för mandatperioden 2015-201 8. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 190, 2014 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fl/J 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 21(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§12 Val av l revisor samt l ersättare, FINSAM 

(samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp)för 

tiden 2015-2018 

2014-KS-547 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för tiden 2015-2018 till revisor i FINSAM utse Gert-Inge Hanshammar 
(M), Lutavägen 1, 245 42 Staffanstorp . 

att för tiden 2015-2018 till ersä ttare i FINSAM utse Stefan Knutsson (S), 
Klågerupsvägen 15, 245 45 Staffanstorp . 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 rev isor samt 1 ersä ttare i FINSAM, 
samordningsförbundet Burlöv-S taffanstorp. 

Valberedningen föreslå r att Gert-Inge H anshammar (M) utses till revisor 
sa mt att Stefan Knutsson utses till ersä ttare. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur U t d r agsbestyrka n de 

fri 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 22(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§ 13 Val av borgerlig begravningsoffici ant för tiden 

2015-2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fö r tiden 2015-2018 ti ll borgerlig begravningsofficiant utse Christos 
Tsiparis (FP), Knutsborg 40, 245 45 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse borgerlig begravningsofficiant för tiden 
2015-2018. 

Va lberedningen fö reslå r att Christos Tsiparis (FP) utses ti ll borgerlig 
begravningsofficiant. 

Beslutsunderlag 

Kommunfu llmäktiges beslut § 220, 2014 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11/J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 23(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§ 14 Nominering av l suppleant och en 

l ekmannarevisorsuppleant i styrelsen för Sysav 

t.o.m. årsstämman 2019 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till suppleant i styrelsen fö r Sysav no minera Christian Sonesson (M), 
Camps väg 8, 245 32 Staffansto rp . 

att tilllekma nna revisorssuppleant i styrelsen för Sysav nominera Gert-Inge 
H anshammar (M), Lutavägen l, 245 42 Staffa nsto rp . 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige ha r a tt nominera l suppleant och l 
lekmann areviso rsuppleant i styrelsen fö r Sysav. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse da terad 201 5-01 -19 

Ordförandens signatur Jus;qwndes signatur cfl:; Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 24(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§ 15 Avsägelse av uppdr ag som ersä ttare i miljö- o c h 

samhällsbyggnadsnämnden och fyllnadsval efter 

Lars Nordström(SPI) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entled iga Lars Nordström (SPI) från sitt uppdrag som ersättare i miljö
och samhällsbyggnadsnämnden. 

att till ny ersättare i m ilj ö- och samhällsbyggnadsnämnden utse Olle Althin 
(SPI), Storgatan 11, 245 31 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Lars Nordström (SPI) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ersättare i 
mi lj ö- och samhä llsbyggnadsnämnden. 

Va lberedningen föreslår att O lle Alth in (SPI) u tses till ny ersättare i miljö 
och samhä llsbyggnadsnämnden efter Lars Nordström (SPI ) fö r 
mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2015-02-09, Lars Nordström (SPI) 

Ordförandens signatur Juste~~es signatur tf}!:_ Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 25(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-02 -23 

§ 16 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

utegym i Hjärup 
2014-KS-580 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om ett utegym i Hjärup ti ll ku ltur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslu t. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2014 inkommit ett 
medborgarförslag om ett utegym i Hjärup. 

En ligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ä rendet är av principiell 
beskaffenhet el ler av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förs lag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana bes lut få r fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hå lli ts om beslu tsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det kultur- och fritidsnämnden som sva rar för 
sådana frågor som medborgarförslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson {C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget om ett utegym i H järup t ill kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
finner att kommunfullmäktige har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-02-09 
Medborgarförslag 2014-12-23 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/}!J 



stalfanstorps 
kommt tn 

Kommunfullmäktige 26(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§17 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

hundrastgård i anslutning till 

Sockerbruksparken i Staffanstorp 
2015-KS-5 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medbo rgarförslaget o m en ny hundrastgå rd i anslutning ti ll 
Sockerbruksparken i Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 2 januari 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om en ny hundrastgå rd i anslutning till 
Sockerbruksparken i Staffanstorp. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning få r fu llmäktige till 
ko mmunstyre lsen ell er a nnan nämnd överlämna att bes luta i ett ärende som 
har väckts genom medborga rförslag, utom om ä rendet är av principiell 
beskaffenhet ell er av stö rre vikt. Ko mmunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges pres idium lägga fram fö rslag ti ll bes lut 
om att överlämna medborga rförslaget. Sådana beslu t får fattas utan 
föregående beredning. Samråd ha r hå ll its om beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun ä r det tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. 

Yrkanden 

O rdfö randen Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget om en ny hundrastgård i anslu tning till 
Sockerbruksparken i Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner a tt ko mmunfullmäk tige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
O rdförandens sk rivelse 2015-02-09 
Medborgarförslag 2014-12 -23 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~(~- !/!J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 27(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§ 18 Anmäln i ngar 
2 0 14 - KS - 509 

Kommunfu ll mäktige beslut ar 

att lägga in formationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a ) Ks § 152/14, ekonomisk uppföljning för Staffa nstorps kommun. Dnr 
2014-KS-508. 

b) Socia lnä mndens kvartalsrapport 2 gä llande inrapporterade ej 
verkställda beslut enigt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 2014 . Dnr 2014-
KS-310. 

c) Förva ltningsrättens dom om upphävande av kommunfullmäktiges 
beslu t den 21 oktober 2013, § 124, om ändring av avgiftssystem 
inom äldreomsorgen. Dnr 20 14-KS-37. 

d) Demokratiberedningens ma nda tpe riodrapport 2011 -2014 . Dnr 
2014-KS-514 

e) Protokoll från ex tra stämma med Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd 2014-11-19. 

f) Lä nsstyrelsens förordnande av Michael Sand in som borgerl ig 
vigselfö rrättare. Dnr 2014-KS-59 

g) Tekniska nämndens redovisning av beslut § 55114, gällande 
medborga rfö rslag om uppsättning av trafikh inder vid 
Biblioteksgå rden . Dnr 20 14-KS-344 

h ) Tekniska nämndens redovisning av beslut, § 54/14, gä llande 
medborgarförs lag om markering av övergångsstä lle på 
Möllebergavägen. 

Dnr 2014-KS-381 

i) M iljö- och samhällsbyggnadsnämndens redovisning av beslut § 
102/1 4, och tekn iska nämndens redovisning av bes lut,§ 53/14, om 
medborgarföreslag om gårdsgata på Blomstergå rden i Hjärup. Dnr 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 28(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-02-23 

2014-KS-407 

j) Länsstyrelsens beslut om förordnande av ombud med uppgift att 
granska begravningsverksamheten för de som inte ti llhör Svenska 
kyrkan för tiden 1 januari 2015-31 december 2018. Dnr 2014-KS-
447 

k) Tackkort från Roland Pa lmqvist. 

l) Delegationsbeslut gä llande förläning av avta l med M igrationsverket 
om ensamkommande barn. Dnr 2014-KS-467. 

Justerandes si gnatur Utdragsbestyrka n de 

(i !J 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 19 Remittering av motion om konstnärlig 

utsmyckning i Staffanstorps kommun 
2015-KS-36 

Kommunfu llmäktige beslut ar 

att motionen får väckas, samt 

29(32} 

DATUM: 2015-02-23 

att remittera mo tio nen ti ll kommunstyrelsen för beredn ing. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har ti ll kommunfu llmäktige lämnat in en motion om 
ko nstnärlig utsmyckning i Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfu ll mä ktige ska besluta 
att m ot ionen få r väckas samt att remittera motionen till kommunstyrelsen 
fö r beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ko nstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslu t och 
finner a t t kom m unfullmä ktige ha r bes l u ta t i en lighe t med detta. 

Beslutsunderlag 

M o tio n 2015-01-29 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 30(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§20 Interpellation om undertecknande av nytt avtal 

med Migrationsverket om ensamkommande och 

asylsökande barn 

2015-KS-62 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpella tio nen får ställas och ska besvaras vid nästkom mande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsso n (SD) har lämnat in en interpellation stä lld t ill 
kommunstyrelsens o rdfö rande angående undertecknan de av nytt avtal med 
Migra tionsverket om en samkommande och asylsöka nde barn. 

Beslutsunderlag 

In terpella tio n 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 31(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§21 Remittering av motion om dialog med 

Trafikverket om ombyggnad av trafikplats 

Särslöv på väg 11 

2015-KS-63 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas, samt 
att öve rlämna motionen till ko mmunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Richard O lsson (SD) har ti ll kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
dia log med T rafikverket om ombyggnad av trafi kp la ts Särslöv på väg 11 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta 
att motionen får väckas samt a tt remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast före ligge r ett fö rslag ti ll beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Motion 20 15-02-16 

Ord förandens signatur Justerandes signatur {)ff Utdragsbestyrkande 

~-- /}Jj {iL--



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 32(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-02-23 

§22 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

socialnämnden och fyllnadsval efter Kamila Land 

(MP) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Kamila Land (MP) från sitt uppdrag som ledamo t i 
socia lnämnden. 

att ti ll ny ledamot i socia lnä mnden utse Cecil ia Cavallin (MP), M ångränd 5, 
245 38 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kamila Land (MP) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ledamot i 
socia lnämnden. 

Valberedningen föreslå r att Cecilia Cava llin (MP) utses till ny ledamot i 
socia lnämnden för mandatperioden 2015-2018 . 

Beslutsunderlag 

Avsägelse Kamila Land (MP) 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande er;-


