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Marie Saltarsk i (S) 
Eric Hamilton (M) 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI ) 
Richard Fridh (S) Ha li Liddell §§ 23-38 

Agneta Nilsson (S ) och Hans Rochester (M ) 
Rådhuset, torsdagen den 30 april 20 15 kl. 10.00 

V~1/J Cwi-w\/Q~ 
Sekreterare Vesna Casitovski 

Y{)lv<vvt- /Y4-
q>, förande Yvonne Nilsson (C) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 

Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
2015-04-27 
Klockan 18.00-23.20, ajournering klockan 19.10-1 9.20 
19.40-20.15 samt 22.10-22.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 23 - § 38 

2015-04-30 
2015-05-22 
Rådhuset 

\('W/IJA (u_~\~u::-
Vesna Casitovski 

Ordförandens signatur Justerandes sign~ Utdragsbestyrka nde Jtv/ III./ (Y/f---
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DATUM: 2015-04-27 

§23 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid 

och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signa tur 

Cft/ 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet på Rådhuset i Staffanstorp torsdagen den 
30 april 2015 klockan 10.00. 

Utdragsbestyrka n de 
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DATUM: 2015-04-27 

§24 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

9ft 

Kommunfullmäktige beslutar 

att föred ragningsli stan godkänns. 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-27 

§25 Svar på medborgarförslag om parkeringsvakter 

Staffanstorps kommun 
2014-KS-464 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget 
bifallet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2 7 februa ri 2012 
§ 28 a tt remittera inlämnat medborgarförslag om parkeringsvakter i 
Staffanstorps centrum till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Förslagsställaren visar på flera praktiska situationer då svårigheter att 
parkera har gjort att tillgängligheten till service och aktiviteter försvårats. 
Staffanstorps kommun har de senaste åren uppmärksammats från flera håll 
om brister i efterlevnaden av gä llande parkeringsregler. Med detta som 
bakgrund har kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 16 mars 2015 
beslu tat att föreslå kommunfullmäktige att införa parkeringsövervakning i 
Staffanstorps ko mmun. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att med hänvisning till det i ä rendet redovisade anse medborgarförslaget 
bifallet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 54, 2015 
Med bo rgarförslag 

Ordförandens signatu r Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 20 15-04-27 

§26 Införande av parkeringsövervakning i Staffanstorps 

kommun 

Ordförandens signatur r1' 

2015-KS-65 

Kommunfull mäktige beslut ar 

att i Staffanstorps kommun ska kommunen sjä lv, då fr. om den l juni 
2015, svara för sådan parkeringsövervakning som anges i l § lag (1987:24) 
om kommunal parkeringsövervakning m.m, 

att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta de områden som 
framgå r av bilaga l, 

att det minsta anta l parkeringsva kter som behövs för 
parkeringsövervakningen ska vara en, 

att ti ll kommunstyrelsen delegera att, då istället för tekniska nämnden, 
besluta om felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun, samt 

att uppdra ti ll kommunstyrelsen att underrätta Polismyndigheten om detta 
beslut, att besluta i ä renden om förordnande av parkeringsvakter, och i 
andra frågor som rör kommunal parkeringsövervakn ing, samt att i övrigt 
vidta de å tgärder som kan på kallas för att införa kommunal 
parkeringsövervakning i Staffanstorps kommun i en lighet med i ärendet 
fö religgande tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 

Lagen om kommunal parkeringsövervakning ger kommuner rättighet att 
införa parkeringsövervakning. Den övergripande uppgiften med 
parkeringsövervakning är att främ ja trafiksäkerhet, fra mkomlighet och 
ti llgänglighet för trafikanter av alla slag. I arbetet med a tt främja 
trafiksäkerheten ska de oskyddade trafikanternas behov sä rskilt beaktas. 
Parkeringsövervakning ska samordnas med annan övervakning och på sätt 
bidra ti ll ökad trygghet i samhället genom att övervakaren också kan se och 
å tgä rda andra ärenden. M ålsättningen med parkeringsövervakning i 
Staffanstorps kommun är a tt den ska bidra ti ll att skapa en god tra fikmi ljö. 

Kommundirektören har redogjort för ä rendet i tjänsteskrivelse da terad 
2015-02-17. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Björn Stigborg (S) och 
Cecilia Cava ll in (MP) och Gisela Nilsson (FP), att kommunfullmäktige ska 

Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

Forts. §26 
besluta att i Staffanstorps kommun ska kommunen sjä lv, då fr. om den 1 
juni 2015, svara för sådan parkeringsövervakning som anges i 1 § lag 
(1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m, 

att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta de områden som 
framgår av bilaga 1, 

att det minsta antal parkeringsvakter som behövs för 
parkeringsövervakningen ska vara en, 

a t t till kommunstyrelsen delegera att, då istället för tekniska nämnden, 
besluta om felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att underrätta Polismyndigheten om detta 
beslut, att besluta i ärenden om förordnande av parkeringsvakter, och i 
andra frågor som rör kommunal parkeringsövervakning, samt att i övrigt 
vidta de åtgärder som kan påkallas för a tt införa kommunal 
pa rkeringsövervakning i Staffanstorps ko mmun i en lighet med i ärendet 
föreliggande tjänsteskrivelse. 

Helene Öhman (--)yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
Christian Sonessans (M) m.fl. yrkanden enligt ovan. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på Christia n Sonessans (M) m.fl. och 
Helene Öhmans ( -- ) yrkanden enligt ovan och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessans (M ) 
m.fl. yrkande. 

Reservationer 

Helene Ö hma n ( --) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 31, 2015 
Kommundirektörens tjänstesk rivelse 2015-02-17 

Utdragsbestyrka n de 
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§27 Årsredovisning för år 2014 för statfanstorps kommun 
2015-KS-39 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper, 

att godkänna överlämnad årsredovisning med tillhörande bilagor för år 
2014 för Staffanstorps kommun, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättn ingarna för ändring 
av kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2012, § 95 om redovisning av 
Staffanstorps kommuns pensionsskuld, vilken utredning tillsammans med 
dem beslutsförslag som anses påkallade ska föreläggas kommunfullmäktige 
senast vid dess ordinarie sammanträde den 2 november 2015 . 

Ärendebeskrivning 

Sedan kommunstyrelsen har erhållit övriga nämnders redovisning av 
medelsförvaltningen under föregående budgetår ska kommunstyrelsen 
upprätta en årsredovisning. 

Årsredovisningen ska av kommunstyrelsen överlämnas t ill revisorerna och 
kommunfullmäktige senast den 15 april året efter det som redovisningen 
avser. Årsredovisningen ska sedan godkännas av kommunfullmäktige, som 
före beslut om godkännande av årsredovisningen bör ha fattat beslut om 
ansva rsfrihet ska beviljas eller inte. 

Under ajournering av dagens sammanträde klockan 19.10-19.20, lä mnas 
dels information om koncernbolagens bokslut, dels bereds närvarande 
allmänhet tillfä lle att stä lla frågor om 2014 års årsredovisning, då med 
notering att inga frågor framställs under denna frågestund. 

Efter återupptagande av överläggningen i ärendet föredrar 
kommunrevisionens ordförande Sture Nilsson revisensberättelsen avseende 
år 2014, va rvid han även till styrker att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2014 å rs 
förvaltning och räkenskaper. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 
fö rtroendevalda ansvarsfrihet fö r 2014 å rs förva ltning och rä kenskaper. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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Fo rts. § 27 
Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) och 
Bjö rn Magnusson (FP), a tt kommunfu llmäktige ska besluta a tt godkänna 
överlämnad årsredovisning med tillhörande bilagor fö r år 2014 fö r 
Staffanstorps kommun med 
ti llägget att ge kommunstyrelsen i uppdrag a tt utreda förutsättningarna för 
ä ndring av kommunfu llmäktiges bes lut den 11 juni 2012, § 95 om 
redovisning av Staffanstorps ko mmuns pensionsskuld, vilken utredning 
ti llsammans med dem beslutsförslag som anses påka llade ska föreläggas 
kommunfullmäktige senast vid dess ordinarie sammanträde den 2 
november 2015. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller fö rst proposition på eget m.fl. yrkande, va rvid 
proposition om beviljande av ansvarsfri het stä lls sepa rat för respektive 
nämnd/styrelse, och finner att kommunfu llmäktige har bes lutat i en lighet 
med detta yrkande. 

Därefter stä ller o rdföranden proposition på Christian Senessons (M) m.fl. 
yrkande och finner a tt kommunfullmäktige ha r beslu ta t i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 44, 2015 
Årsredovisning för år 2014 fö r Staffanstorps kommun inklusive bilagor 
Revisionsberättelse fö r å r 2014 

Justerandes signatå 

/JU (}f~ 

Utdragsbestyrkande 
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§28 Verksamhets- och revisionsberättelser för år 2014 för 

av Staffanstorp kommuns förvaltade stiftelser 
2015-KS-40 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i syfte a tt upplösa fonden, ge barn- och utbildningsnä mnden i uppdrag 
a tt utbetala återstående ka pita l i stiftelsen E och J Nilssons donation, samt 

att i övrigt lägga info rmationen till handlinga rna . 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av verksamhets- och revisionsberättelser för å r 20 14 fö r av 
Staffansto rps ko mmuns förva ltade stiftelser. 

Kammarkollegiet beslu tade 2 009 att Stiftel sen sk olområdets sa mfond får 
fö rbruka bå de kapita l och ränta fö r stiftelsens ändamål. Ba rn- och 
utbildningsnä mnden beslutade samma år att k ap ita let och räntan skulle 
betalas ut. Beslutet kommer att verkställas under år 201 5. 

Enligt nya stiftelselagen ska a lla stiftelser regist reras hos länsstyrelsen senast 
den siste december 2015. Länsstyrelsen kommer a tt ta ut en å rlig 
registerhållningsavgift på 200 kr och en årlig tillsynsavgift på 200 kr. Då 
den samlade behållningen i stiftelsen E och J Nilssons dona tion endast 
uppgår till 5 562,46 kr kan den å rliga avkastningen inte kunna täcka dessa 
avgifter va rför kapita let på sikt kommer att fö rbrukas . 

Enligt nya stiftelselagen får styrelsen ell er förvaltaren besluta o m att 
förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål som är bestä mt ell er fö r ett 
ändamå l som så nära som mö jligt motsvara r detta, om 
l. stiftelsen bildades fö r mer ä n 20 å r sedan, 
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ända målunder de senaste fem åren, 
3. värdet av tillgångarna understiger ett gränsbelopp som motsva rar tio 
gånger prisbasbeloppet , samt 
4. stiftelsen saknar skulder. 

Samtliga kriterier är uppfyllda varför stiftelsen E och J N ilsson föreslås 
upplösas. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäkt ige ska besluta 
a tt i syfte a tt upplösa fonden , ge ba rn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
a tt utbetala återstående kapita l i stiftelsen E och J Nilssons donation, samt 

Ordförandens signatur Justerandes s ignat~ Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 28 
att i övrigt lägga informationen ti ll handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 29, 2015 
Verksamhetsberättelser för stiftelserna 
Ekonomisk sammanstä llning 
Revisionsberättelse 

Utd ragsbestyrka n de 
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DATUM: 2015-04-27 

§29 Utökad borgensram för sydvatten AB 
2015-KS-24 

Ordförandens signatur 

(ttr / 
f/ J 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 5 miljoner kronor till 38 
milj oner kronor. 

Ärendebeskrivning 

Beslutad borgensram uppgår för närvarande till 33 miljoner kronor. Då 
Sydvatten AB under våren 2015 kommer att uppta nya lån om totalt 300 
miljoner kronor fördelat på tre år beräknas den beslutade borgensramen för 
Staffanstorps kommuns del överskridas med som mest 3,5 mil joner kronor. 
Under 2012 redogjordes för de kommande årens investeringsbehov men då 
Staffanstorp precis tagit beslut om utökad borgens ram togs inga nya beslut 
vid det tillfället. 
Investeringsbehovet avser främst säkerhetshöjande åtgärder i fo rm av 
utökad redundans i råvattensystemen samt ökat skydd av råvattentäkter 
och anläggningar. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 5 miljoner kronor t ill 38 
milj oner kronor. 

Bes lutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 30, 2015 
Skrivelse från Sydvatten AB inklusive bilagor 

Utdragsbestyrkande 
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§30 Försäljningsuppdrag av mark, Kabbarp 3:8 
2015-KS-104 

Ordförandens signatur 

r~ / 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsen att försä lj a Staffanstorp Kabbarp 3:8, 
varvid försäljningspriset ska minst motsvara vid försäljningen gällande 
marknadspris för åkermark av samma klassificering. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun förvärvade år 2001 Kabbarp 3:8 av Malmöhus läns 
landsting. Fastighetens totala areal var ca 106 ha. Syftet med förvärvet var 
att underlätta för Naturbruksgymnasiet att få tillgång till mark i 
undervisningssyfte. År 2002 förvärvar Naturbruksgymnasiet H vilan AB ett 
område om 58 ha, Kabbarp 2:22. Resterande del, ca 45 ha, urarrenderas till 
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Kabbarp 3:8 har idag ingen strategisk betydelse för Staffanstorps kommun 
och är inte redovisad som framtida utbyggnadsområde i översiktsplanen. 
I södra delen av området är ca 8 ha, detaljplanelagt fö r ridsportanläggning. 
Denna anläggning kommer inte att byggas ut pga . för höga kostnader. 
Åkermarksklassificeringen variera mellan +9 och +10 vilket ger ett ca-pris 
på 400 000- 425 000 kronor per ha vid en försäljning på öppna 
marknaden. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar , med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bemyndiga kommunstyrelsen att 
försälja Staffanstorp Kabbarp 3:8, varvid försäljningspriset ska minst 
motsvara vid försä ljningen gä llande marknadspris fö r åkermark av samma 
klassificering. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 49, 2015 
Karta 

Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-04-27 

§31 Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 
2015-KS-99 

Ordförandens signatur 

~f/' 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att sammanväga 
kommunstyrelsens förslag med det socia ldemokratiska förslaget enligt 
bilaga 1, för att om möjligt nå en så bred samsyn som möj ligt. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Staffanstorps kommuns styrprinciper ska 
kommunfullmäktige i början av en mandatperiod fastställa mål för 
perioden. 

Måldokumentet ska också fastställa de mått som ska användas för att följa 
upp i vilken utsträckning kommunfullmäktiges mål uppnåtts samt vilken 
eller vilka nämnder som ansvarar för att upprätta genomförandeplaner. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att anta 
kommunfullmäktiges mål 2015-2018 som framgår av bilaga 1, och i andra 
hand att vid avslag i detta yrkande, att proposition ska ställas på envart 
sådant mål som avviker från vad som föreslås av kommunstyrelsen. 

Christian Sonesson (M) yrkar avslag på Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt 
ovan. 

David Wittlock (MP) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderquist 
(KO), att kommunfullmäktige ska besluta att anta förslag till 
"kommunfullmäktiges mål 2015-2018- Medborgaren i fokus", da terat 
2015-04-08, då med det tillägg som framgår av bilaga 2. 

Björn Stigborg (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att sammanväga 
kommunstyrelsens förslag med det socialdemokratiska förslaget enligt 
bilaga 1, för att om möjligt nå en så bred samsyn som möjligt. 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska vid dagens 
sammanträde besluta att anta förslag ti ll "kommunfullmäktiges mål 2015-
2018- Medborgaren i fokus", daterat 2015-04-08. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller först proposition på Björn Stigborgs (S) yrkande om 
återremiss och Christian Sonessans (M), yrkande om att 

Just;;es s i~- Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-04-27 

Forts . § 31 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta att anta förs lag 
till "kommunfullmäktiges mål2015-2018- Medborgaren i fokus", daterat 
2015-04-08, och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet m ed 
Christian Sonessans (M) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Christian Sonessans (M yrkande rösta r ja. 
Den som bifaller Björn Stigborgs (S) yrkande om återremiss röstar nej . 

Om röstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 20 ja röster m ot 21 
nej röster beslutat i enlighet med Björns Stigborgs (S) yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tiänstgörande ersättare J a N ej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila O lsen s x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Ceci lia Cavallin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Ewa Thalen Finne M x 
Eric Tabich M x 
Ulla Winrup SD x 
Carina Di lton s x 
Marga reta Pa uli M x 
Josefine Weber c x 
Björn Stigborg s x 
Tina Xhemajli M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Ni lsson FP x 
H ans Rochester M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson SD x 
Karin Palmqvist M Nils-Ove Må rtenson x 
Rickard S. Ekström s x 
H enrik Lethin M x 
Agneta Nilsson s x 

Utdragsbestyrka n de Justerandes s igni~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bertil Persson M 
Bo Malmberg MP 
Fredrik Andersson so 
Raili Pikkusaa ri v 
Asa Ekstt·and M 
Werner Unger s 
Helene Öhman --
Berit Lagergren M 
Magnus Lunderquist KO 
Marie Saltarski s 
Eric Hamilton M 
Richard Olsson so 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s Hali Lideli 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lu t § 45, 2015 
Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 2015-04-08 
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DATUM: 2015-04-27 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEs MÅL 2015- 2018 
MEDBORGARENIFOKUS 
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Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 

styrmodellen 
De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018 är 

en del i statfanstorps kommuns visionsstyrningsmodelL De samlade målen 
består av ett antal politikområden som påverkar samhällsutvecklingen genom 
verksamhetsmässig och ekonomisk prioritering och profilerar politikens väg till 
uppfyllelsen av de värden som anges i styrdokumentet Framtidens kommun: 

T!J'ggltet 
Vi erbjuder ett tryggt samhälle och en trygg närmiljö! 
Genom att stärka gemenskapen i kommunen ökar tryggheten 

Engagemang 
Vi stärker statfanstorp genom samverkan! 
Genom engagemang i gemensamma angelägenheter utvecklas kommunen på 
de boendes villkor 

Mod 
Vi vågar agera och tänka annorlunda! 
Genom sin spännande utformning av kommunen kommer statfanstorp att locka 
till sig nya invånare. 

Kommunikation och uppföljning 

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 uttrycker politisk vilja, 
målsättning och inriktning för perioden. Resultatmätning ska därför, löpande och 
minst två gånger per år, följas upp, analyseras och redovisas för förtroendevalda, 
medborgare, brukare och medarbetare. Redovisningen till kommunfullmäktige sker 
i samband med behandlingen av delårsrapport och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott ansvarar för och hanterar kontinuerlig 
uppföljning och analys och bidrar till att påminna om och hålla målsättningar 
aktuella och levande i verksamheter och förvaltningar. Utvärdering och analys är en 
förutsättning för lärande som i sin tur utgör grunden för ett lyckat förbättringsarbete. 

Brukare, medborgare, förtroendevalda och medarbetare ska ha god och enkel 
tillgång till bra information om kommunens utveckling och resultat. Detta utgör 
grunden för hur förtroendet för kommunen skapas och utvecklas. Information 
presenteras för målgrupperna på kommunens hemsida och i ledningssystemet. 

i1r1Jr~ ij . . 
Socialdemokraternas forslag 
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Att välja politikområden är att prioritera- ett område framför andra. 
För varje politikområde fastställs ett eller flera mål och för varje mål anges 
vilken eller vilka nämnder som ansvarar för dess genomförande. Nämnderna 
upprättar sedan genomförandeplaner som visar vilka aktiviteter som antas leda 
till att målen uppfylls. Dessa är årsindelade och resurssätts i samband med 
budgetarbetet. 

Visionsstyrningsmodellen i Staffanstorps Kommun 

Lagstiftning 

:(Vad) . . 
~~-1 --------- - - - - - -------- - - -- ------------------;---~--

: y : 

: - Kommun- ~ 
1 VIsionen fullmäktiges mål · 
: t-~ Budget ; 
1 Framtidens - • Politikområden : 
: Kommun • Ekonomiska mål : 

l<s )-------- ----------------} -------- ------ -- --: ---~--
NÄ : 

Genomförande
planer - Nämndens 

Internbudget 

Beställning f--- Upphandling 

:-. ....... : 

Overrenskommelser l Avtal 

• ....... ... ... ... ... .... ................................. · 
LLL--------------------- Aterkoppting 

Uppdaterad 20 15·04·09 

: (VemNilka) : (Hur) 
,--------------- --- ~- --- --------- ----

1 
l 

: Direktiv 
Pol. reglemente för 

nAmnder och 
l 
l 
l 

styrelser 1 
c l 

• Koncernd1reki1V 
· Ekonomistyrdirektiv 
· Agardirektiv 
• Jämställdhetsdirekt iv 

~ l : 

~ ; - --------~----- - - --~----- - ---- - ----· 
~ Delgations· : 
~~ ordning 1 

~ : 
~ l 

~ Attestförteckning : 
~ l 
!!. 
~ 

Riktlinjer 
· Riktlinjer för 
kvalitetsupploljning 
- Riktlinjer för 
samverkansavtal 

~- - - - - - -- - - - ----- --~ - - - ---------- ---· 
l 
l 
l Regler 

- Arbetsmiljöregler 
- tT·såkemetsregler 
- Rehabiliteringsregler 
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Politikområden för kommunfullmäktiges mål2015-

2018 

• En bra start i livet 
• Omsorg på medborgarens villkor 
• Platsen vi bor på 
• Engagerade medborgare 
• Ekonomisk prioritering 

För varje politikområde fastställs ett antal mål som visar inriktningen för 
politikområdets prioriteringar. För varje mål fastställs också ett eller flera mått 
som belyser på vilket sätt och i vilken omfattning målet uppnåtts. Ansvaret för 
att genomföra målet och att utforma genomförandeplaner fastställs genom att 
ange en eller flera nämnder. 

En bra start i livet 
Utbildningen i statfanstorps kommun ska fortsatt hålla hög kvalitet och vara 
tillgänglig för alla. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd 
och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa 
utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet. 
Utbildning, kultur och fritidsaktiviteter utvecklar och rustar våra barn och unga 
för ett livslångt lärande och arbetsliv i ett allt mera komplext samhälle. En bra 
start i livet innebär också att våra ungdomar har lätt att komma ut i arbetslivet. 
statfanstorps kommun vidtar därför också åtgärder för att stärka ungdomarnas 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. 

Mål - mätning - ansvar 

Mål Mätnino Ansvar 
Förskolan ska erbjuda TRYGGHET I FÖRSKOLA Barn- och 
barnen en trygg miljö som 

Föräldrars upplevda 
utbildningsnämnden 

utmanar och lockar till 
nyfikenhet, lek och lärande 

trygghet för sina 
förskolebarn 
BARN l FÖRSKOLA 
Antal barn per heltids-
personal (planerad+faktisk) 
P ERSONALl FÖRSKOLA 
Arsarbetare i förskolan 
med pedagogisk 
höoskoleexamen, andel 

Socialdemokraternas förslag 
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Mål 
skolresultaten ska ligga i 
toppklass i landet 

Mål 
Barn och ungdomar ska 
känna sig trygga i alla 
sammanhang. Mobbning, 
kränkningar och 
trakasserier ska på alla 
sätt motverkas 
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Mätning Ansvar 
GRUPPSTORLEK l 

FöRsKOLAN 
Antal barn på 1-3 år avd 
Antal barn på 4-5 år avd 
Anta l barn på 1-5 år avd 

Mätning Ansvar 
MERITVARDE Barn- och 
Meritvärde i åk 9 ska utbildningsnämnden 
tillhöra de 25 procent 
högsta av landets 
kommuner, dock lägst 217 
poäng 
LIKVÄRDIGHET 

Meritvärde i åk 9 ska högst 
skilja 15 Poäng mellan 
skolorna och mellan pojkar 
och fl ickor 
BEHÖRIGHET 

Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram i 
gymnasieskolan 
N ATIONELLA PROV ÅK 3 
Andel elever i åk 3 som 
klarat alla delprov för 
ämnesproven i SV, Sv2 
och MA 
NATIONELLA PROV ÅK 6 
Andel elever i åk 6 med 
lägst betyget E för 
ämnesproven i SV, Sv2, 
EN och MA 

Mätning Ansvar 
TRYGGHET Samtliga styrelser och 
Upplevd trygghet i skolan, nämnder 
på fritiden och på sociala 
medier, hos elever i åk 5 
resp åk 8 

MOBBNING Samtliga styrelser och 
Upplevt vuxenstöd mot nämnder 
mobbning hos elever i åk 5 
resp åk 8 

Socialdemokraternas fö rslag 
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Mål 
Fritidshemmen ska i 
samspel med skolan aktivt 
erbjuda eleverna 
stimulerande undervisning, 
utveckling och en 
meningsfull fritid 

Mål 
En meningsfull och 
variationsrik kultur- och 
fritidsverksamhet ska 
stärka ungas initiativ till att 
aktivera och organisera 
sig . 

Mål 
Under mandatperioden ska 
arbetslösheten för 18 - 24 
åringar minska till att vara 
65 % relaterat 
arbetslösheten i Skåne 

Mål 
Sommarpraktikplats ska 
erbjudas alla ungdomar i 
åk 9 och åk 1 i gymnasiet 

[6] 

Mätning Ansvar 
BARN l FÖRSKOLA Barn- och 
Antal barn per årsarbetare utbildningsnämnden 
i fritidshem Kultur- och fritidsnämnden 

PERSONALl FÖRSKOLA 

Arsarbetare i fritidshem 
med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) 
GRUPPSTORLEK 

FRiTiosHEM 

Anta l barn/fritidshemsavd 
FRITIDSVERKSAMHET 

Synpunkter från föräldrar 
med barn i fritidshem, 
avseende 
undervisninglläxhjälp och 
trivsel 

Mätning Ansvar 
F ÖRENINGSAKTIVITET Kultur- och fritidsnämnden 
Deltagartillfällen i 
föreningar, antallinv 

MEDLEM l FöRENING 

Andel av skolelever som är 
medlemmar i föreningar 
MUSIKUNDERVISNING 
Andel elever i 
musikundervisning 
UTBUDET AV 

FRITIDSAKTIVITETER 

Uppfattning hos elever i åk 
5 och 8 

Mätning Ansvar 
Antal arbetslösa (16-64 år) Kommunstyrelsen 
i statfanstorps kommun 
och 
i Skåne enligt Af: s statistik 

Mätning Ansvar 
Antal praktikplatser i Kommunstyrelsen 
förhållande till målgruppen 
i procent 

Socialdemokraternas forslag 
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Omsorg - på medborgarens villkor 
Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen och rätten till 
självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med 
våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett 
värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Medborgaren 
ska få den hjälp han eller hon behöver. Minst ett kommunalt alternativ ska alltid 
erbjudas. 

Mål - mätning - ansvar 

M ål Mätning Ansvar 
Valfriheten för V ALFRIHET Kommunstyrelsen 
medborgaren av boende Medborgarens synpunkt Socialnämnden 
och omsorg ska öka _på valfrihet 

OLIKA ALTERNATIV 
Antalet olika alternativ som 
medborgare har att välja 
på avseende boende och 
omsorg för äldre 
P A VERKAN 
Medborgaren ska uppleva 
att de har inflytande på 
innehållet i de tjänster som 
kommunen erbluder 

Mål Mätning Ansvar 
Utbudet av seniorbostäder ÄLDREBOENDE Kommunstyrelsen 
och trygghetsboenden ska Utbudet av antal enheter Socialnämnden 
öka relaterat till åldersgruppen Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnde 
n 

Mål Mätning Ansvar 
Äldre och TRYGGHET FOR ALDRE Socialnämnden 
funktionshindrade ska Äldres trygghet i hemtjänst 
uppleva delaktighet och och särskilt boende. SKL 
trygghet i de insatser som öppna jämförelser- värdet 
har beviljats ska öka 

DELAKTIGHET FOR ÄLDRE 
Äldres möjlighet att 
påverka i hemtjänst och 
särskilt boende 
KVALITET FOR 
FUNKTIONSHINDRADE 
Redovisning av 
kvalitetsindikatorer 

Socialdemokraternas forslag 
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Platsen vi bor på 
statfanstorps kommun har ett utomordentligt läge i Sydvästskåne. Detta ska 
tillvaratas genom att planera för fler bostäder, verksamheter och infrastruktur. 
Kommunen utvecklar platsen vi bor på tillsammans med medborgare, företag 
och andra organisationer som verkar i kommunen. Byggande av hyresrätter ska 
prioriteras under mandatperioden. 
Naturen är en fantastisk resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande 
generationer att förvalta den på ett hållbart sätt. Därför jobbar vi för minskade 
utsläpp och ett mindre ianspråktagande av resurser. 

Mål - mätning - ansvar 

Mål Mätning Ansvar 
Medborgarna ska känna REKOMMENDATION Samtliga nämnder och 
delaktighet i och stolthet Nöjd-Region-Index - värdet styrelser 
över platsen de bor på ska öka 

Mål Mätning Ansvar 
Befolkningen ska öka i en FOLKMÄNGD Samtliga nämnder och 
omfattning som medger en Befolkningsutvecklingen, styrelser 
service i balans och en totalt antal invånare 
resursmässigt hållbar 
tillväxt 

S ERVICE l BALANS 

Väntetider på kommunal 
service 

Mål Mätning Ansvar 
Slaffanstorps kommun ska BOSTADSFÖRSÖRJNING Kommunstyrelsen 
vara en attraktiv Antal nybyggda Miljö- och 
boendekommun som fastigheter/lägenheter samhällsbyggnadsnämnde 
erbjuder olika fördelat per upplåtelseform n och styrelser 
upplåtelseformer. 
Hyresrätter ska prioriteras. 

Mål Mätning Ansvar 
Medborgarna ska vara T RYGGHET Samtliga nämnder och 
trygga Medborgarens syn på styrelser 

trygghet 

Engagerade medborgare 
statfanstorps kommun utgörs av de människor som bor, lever eller på annat 
sätt verkar där. Här har alla människor lika värde med jämlika tillfällen till 
delaktighet och påverkan. Genom att fokusera på transparens och lättillgänglig 
information ökar medborgarnas möjligheter och intresse för att påverka både 

Socialdemokraternas forslag 
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sin egen situation och samhället i stort. Tillsammans tar vi ansvar för platsen, 
varandra och oss själva. Kommunen arbetar aktivt med att integrera alla som 
finns i kommunen med målsättningen att alla ska vara en aktiv del av samhället. 

Kvalitet, valfrihet, effektivitet och mångfald utgör några av de fundament som 
statfanstorps kommun vilar på. Medborgarnas delaktighet och inflytande är 
grundläggande förutsättningar för statfanstorps fortsatta framgång. Mötet med 
medborgarna och omvärlden sker nyfiket och professionellt och tillsammans 
med andra engagerar vi oss i nätverk för att säkerställa kommunens fortsatta 

utveckling. 

Mål - mätning - ansvar 

Mål Mätnino Ansvar 
Kommunens miljöarbete MILJÖ Samtliga nämnder och 
ska stärkas l kommunens styrelser 

miljörankning skall vi 
placera oss bättre än plats 
145, dock öka med minst 
20 poäng till år 2018 (MP-
förs Iao) 

Mål Mätning Ansvar 
Medborgarnas upplevelse V ALFRIHET Barn- och 
av valfrihet i den Medborgarnas utbildningsnämnden 
kommunalt finansierade helhetsupplevelse om Kultur- och fritidsnämnden 
servicen ska öka. Det ska valfrihet Socialnämnden 
alltid finnas ett kommunalt 
alternativ. 

Mål Mätnino Ansvar 
Kommunikation med B EMÖTANDE Samtliga nämnder och 
kommunen ska upplevas Medborgarnas upplevda styrelser 
positivt bemötande av kommunen 

via telefon, e-post och 
webbinfo 

Mål Mätnino Ansvar 
Medborgarens insyn, INFLYTANDE Samtliga nämnder och 
inflytande och delaktighet i Nöjd-Inflytande-Index (NII) styrelser 
kommunens verksamhet Medborgarnas samlade 
ska öka uppfattning om inflytande 

D ELAKTIGHET 

Kommunens 
förutsättningar för 
delaktighet för 
medboroarna 

Mål Mätning Ansvar 

Socialdemokraternas förs lag 
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Ungas deltagande och INFLYTANDE Samtliga nämnder och 
förståelse för demokratin, Ungdomarnas samlade styrelser 
ansvar och skyldigheter ska uppfattning om inflytande 
öka bl.a. genom ska öka 
ungdomsparlamentet och 
särskilda ungdomsdialoger 
med nämnderna 

Ekonomisk prioritering 
Att vara en växande kommun med behov av en utbyggd service som motsvarar 
vad medborgarna kan förvänta sig, ställer krav på fortsatt långsiktig ekonomisk 
stabilitet. Detta ska uppnås med oförändrad kommunal skattesats och Nar 
omvärldsfaktorerna så medger ska den samlade lånsskulden bromsas och på 
sikt minska. 
De närmsta åren kommer att medföra fortsatta infrastruktursila satsningar och 
utbyggnad av verksamhetslokaler i en tid av långsam konjunkturåterhämtning. 
Finansieringen ska ske med oförändrad skattesats och med minst bibehållen 
finansiell styrka. l lågkonjunktur ska ekonomin stimuleras och resultatmålen ska 
därför anpassas. 

Mål - mätning - ansvar 

Mål Mätning Ansvar 
Det årliga resultatet ska RESULTAT Kommunstyrelsen 
genomsnittligt följa Redovisas vid 
reperäntans utveckling, uppföljningstillfällena av 
dock motsvara minst 0,25 ekonomikontoret 
% av skatteintäkter och 
generella statsbidrag, sett 
över mandatperioden 

Mål Mätning Ansvar 
Kommunens INVESTERINGAR Kommunstyrelsen 
bruttoinvesteringar ska till Redovisas vid 
00 50 % finansieras av uppföljningstillfällena av 
resultat och avskrivningar, ekonomikontoret 
sett över mandatperioden 

Socialdemokraternas förslag 
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Yrkande om ändring under ärende 10: 
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Miljöpartiet yrkar på att kommunfullmäktige besluta: 

att fastställa "Kommunfullmäktiges mäl 2015-2018" enligt i ärendet föreliggande 
förslag med följande ändring: 

På sidan 9, i kapitlet Engagerade medb01·gare, 

ändra nedan (under rubriken "Mätning"): 

Mäl Mätning Ansvar 
Kommunens miljöarbete MIWÖ Samtliga nämnder och 
ska stärkas Kommunens styrelser 

miljörankning ska 
förbättras 

till följande (under rubriken "Mätning"): 

Mäl Mätning Ansvar 
Kommunens miljöarbete MIWÖ Samtliga nämnder och 
ska stärkas I kommunens styrelser 

miljörankning skall vi 
placera oss bättre än plats 
145, dock öka med minst 
20 poäng till är 2018 

Om yrkandet 

Miljöarbetet i en kommun ska alltid vara en prioritet, särskilt i en kommun som 
kallar sig "Framtidens kommun". Med dagens medborgares behov som grund har vi 
ett stort ansvar för framtidens medborgare; många generationer av Staffanstorpsbor 
som antingen kan forisätta arbetet vi gör idag eller som måste ställa sig frågan varför 
vi inte agerade mer. I WWF:s undersökning• i februari konstaterades att åtta av tio 
svenskar är beredda att ändra s itt eget beteende och sin egen konsumtion för att ha 
en hållbar värld. Men lika mänga, 8o%, tycker att politikerna inte tar sitt ansvar i 
miljö- och klimatfrägorna. 

Det är ett viktigt framsteg för statfanstorp att ett miljömål nu står med som ett prio
riterat mäl för mandatperioden. Men- mätningen för målet är oprecist, lågt satt och 
svä11 att omvandla till konkreta handlingsplaner. Mäl skall vara mätbara, ambitiösa 
och realistiska, vilket vi i Miljöpat1iet menar äterspeglas av ändringsförslaget i värt 
yrkande ovan; att genom konkreta åtgärder öka med minst 20 poäng frän nuvarande 
12 ,4 - med ambitionen att vara bättre än medelkommunen i Sverige. Vi hoppas och 
tror att vi kan nå betydligt högre, men vi vill först och främst uppmana till en bred 
samverkan kring ett e n ensamt mål. 

1 
Undersökningen gjordes av företaget Cint på uppdrag av Världsnaturfonden. VWVF. 1123 respondenter deltog i online

paneler i februari, den är riksrepresentativ med hänsyn till geografisk härkomst, kön och ålder. 



Staffanstorps 
kommun 

Kom m u nfu Il mäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(29) 

DATUM: 2015-04-27 

§32 Hjärups nya förskola 

Ordförandens signatur 

2014-KS-495 

Kommunfullmäktige beslutar 

att vid antagande av anbud i ärendet godkänna att kommunstyrelsen 
tecknar hyresavtal för ny förskola i Hjärup i enlighet med de principer som 
tillämpats vid tidigare nybyggnation av loka ler. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sa mmanträde den l december 2014, § 
164 att en ny förskola med plats för ca 70 barn ska byggas i anslutning till 
den nya skolan {Uppåkraskolan) i Hjärup. 

Kommundirektören fick bland annat i uppdrag a tt genomföra planering av 
en ny förskola i Hjärup samt att till kommunstyrelsen å terredovisa en 
projektbeskrivning inklusive hyreskalkyL Kommundirektören har i 
tj ä nsteskrivelse daterad 2015-04-10 redogjort för ärendet. 

Yrkanden 

N ino Vidavie (M) yrkar att kommun fullmäktige ska bes luta a tt vid 
antagande av anbud i ärendet godk änna att kommunstyrelsen teckna 
hyresavta l fö r ny försko la i Hjärup i enlighet med de principer som 
tillämpats vid tidigare nybyggnation av lokaler. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Socialdemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet 
med hän visning till eget yrkande i kommunstyrelsens bes l u t § 164, 2014 
samt lä mnar ett sä rskilt yttrande, se bilaga l. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 47, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-04-1 O 

Utdragsbestyrka n de 



Särskilt yttrande gällande Ny förskola i 
Hjärup 

Vi socialdemokrater är positiva till att Staffanstorps kommun etablerar en ny 
förskola i anslutning till den nya skolan i Hjärup: 

Vi yrkade 2014-12-01 att Kommunstyrelsen skulle besluta följande: 

Att en ny förskola med plats för ca 70 barn samt ytterliga re möjlighet för 
utbyggnad skall byggas i anslutning till "Nya skolan i Hjä rup". 
Att uppdra åt kommundirektören att genomföra plane ringen tillsammans med 
Kommunfastigheter AB av ny förskola samt att till Kommunstyre lsen åt e rredovisa 
projektbeskrivning inne hå llande hyreskalkyl 
Att lokale rna för Ängslyckans försko la skall e rsättas med nya på samma plats, då 
med en utbyggnadsmöjlighet för ytterligare minst 4 avdelningar. Under 
byggnatione n ska verksamheten bedrivas i inhyrda paviljonger. 
Att uppdra åt kommundire ktöre n att genomföra plane ringen av nya lokale r för 
Ängslyckans förskola, tillsa mmans med Kommunfastighe te r AB, samt att till 
Kommunstyrelsen återredovisa projektbeskrivning innehållande hyreska lkyl 
Att uppdra till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja ändring av 
de t a ljplanen för de l av Hjärup 4:281 (i Hjärups lundsskolans närhet) så att plane n 
me dge r byggnation av både bostäde r och förskola. 

Vi delar således majeritens uppfattning gällande förskolan däremot ansåg vi 
att andra att satsen skulle lyda enligt följande: 

2. att man uppdrar till kommundirektören tillsammans med Staffanstorps 
kommunfastighet AB att genomföra planering av en ny förskola i Hjärup ... 

Vi menar att Staffanstorps kommun har bildat ett bolag som ska bygga, förvalta 
och underhålla kommunens lokaler och därför ter det sig märkligt att man nu g å r ut 
externt för att få byggt en ny skola . Vi anser att man ska utnyttja befintlig 
kompetens och kapacitet. Notera också att Staffanstorps kommunfastighet AB har 
under 2014 slutfört en upphandling av byggtjänster för bolagets räkning. Enligt 
samtal med Kommunfastigheter finns beredskap för att kunna bygga förskolan i 
anslutning till den nya skolan. 

Vi anser därför att det hade varit bättre om vårt kommunala bolag hade fått 
förtroendet att bygga den nya förskolan. 

Staffanstorp 2015-04-27 
För Socialdemokraterna 

lt!/ttt #1;-
Pierre Sjöström (5) 

( 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 20(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

§33 Införande av valfrihetssystem, enligt LOV {lag om 

valfrihetssystem), inom verksamheten särskilt boende 

i statfanstorps kommun 
2015-KS-144 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, med hänvisning till minoritetsregeln enligt kommuna llagen 5 kap. § 36, 
å teremittera ä rendet ti ll kommunstyrelsen för a tt uppdra å t socia lnämnden, 
infö r ett slutligt stä ll ningstagande i kommunfullmäktige, 

att utreda och belysa vilka konsekvenser ett införande av LOV får fö r den 
enskilde brukaren, fö r kommunen och fö r de till tänkta ackrediterade 
fö retagen. Utredningen ska belysas ur såväl ett verksamhets- som ett 
ekonomiskt p erspektiv (inkl. momspåverkan). Utredningen måste 
presentera ett underlag i form av kvalitetskrav, ta fra m ett 
ersättningssystem, göra en marknadsanalys samt ta fram rutiner för 
uppföljning på både system-, verksamhets- och avtalsnivå. Frågan om 
lokalerna ska även belysas (egna lo kaler kontra hyrda lokaler av 
kommunen/bo laget), 

att utredningen ska säkerstä lla och garantera att minst ett kommuna lt 
alternativ erbjuds kommuninvånarna framöver. Utredningen ska vara 
konkret och peka på hur ett kommunalt a lternativ kommer att fungera i 
systemet, 

att kommuna lt driven verksamhet ska ha samma villko r som de 
ackrediterade före tagen (med undantag av momsen), 

att Staffanstorps kommun ska ansöka om särsk ilda medel från Staren för 
a tt utreda ett infö rande av LOV inom sä rsk ilt boende i Staffanstorps 
ko mmun, samt 

att fu ll insyn fö r pa rtierna ska råda i processerna (infö r beslut, infö r 
genomförande och inte minst gä llande uppföljning av infö randet), 

Ärendebeskrivning 

Lag (2008:962) om va lfrihetssystem (nedan benämnd LOV) ti llämpas om 
en upphandlande myndighet bes lutar a tt tillämpa va lfrihetssystem i fråga 
om vissa olika slags tj änster inom hälsovård och socia ltjänster. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

71t/ 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur cy; 

Kommunfullmäktige 21(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

Forts. § 33 
Med valfrihetssystem avses enligt l § 2 st LOV ett förfarande där den 
enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utfö ra tjänsten och som 
en upphandlande myndighet godkänt och har teckn at kontrakt med. 

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2007, § 107, beslutat bl a att ett 
kundva lssystem, vilket i sak överensstämmer med vad som avses med 
va lfr ihetssystem enligt LOV, ska införas i Staffanstorps kommun, och har 
uppdragit till berörda nämnder att genomföra konkurrensutsä ttning enligt 
den i ärendet antagna konkurrensplanen. 

Socia lnämnden har den 9 mars 2015, § 22, då med stöd av, och i överens
stämmelse med detta kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra beslutad 
konkurrensutsättning, beslutat dels att införa va lfrihetssystem i särskilt 
boende, dels fattat vissa fö lj dbeslut fö r genomförande och verkstä llighet av 
detta beslut. 

Detta socia lnämndens beslut har överklagats enligt 10 kap kommunallagen, 
då på den grunden att beslut om införande av valfrihetssystem ska fattas av 
kommunfullmäktige, och klaganden har även begärt att förvaltningsrätten 
ska förordna om verkstä llighetsförbud. 

Yrkanden 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), i första 
hand att kommunfullmäk tige ska besluta att å teremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att uppdra åt socialnämnden, inför ett slutligt 
stä llningstagande i kommunfullmäktige, 
att utreda och belysa vilka konsekvenser ett införande av LOV får för den 
enskilde brukaren, för kommunen och för de tilltänkta ackrediterade 
företagen. Utredningen ska belysas ur såväl ett verksamhets- som ett 
ekonomiskt perspektiv (ink!. momspåverkan). Utredningen måste 
presentera ett underlag i fo rm av kvalitetskrav, ta fram ett 
ersättningssystem, göra en marknadsanalys samt ta fram rutiner för 
uppföljning på både system-, verksamhets- och avta lsnivå. Frågan om 
lokalerna ska även belysas (egna lokaler kontra hyrda lokaler av 
kommunen/bolaget), 

att utredningen ska säkerstä lla och garantera att minst ett kommuna lt 
a lternativ erb juds kommuninvånarna framöver. Utred ningen ska vara 
konkret och peka på hur ett kommunalt alternativ kommer att fungera i 
systemet, 

a tt kommunalt driven verksamhet ska ha samma villkor som de 
ackrediterade företagen (med undantag av momsen), 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

t / 

Kommunfullmäktige 22(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

Forts. § 33 
att Staffanstorps kommun ska ansöka om särskilda medel från Staren för 
att utreda ett infö rande av LOV inom särskilt boende i Staffanstorps 
kommun, samt 

att full insyn för partierna ska råda i processerna (inför beslut, infö r 
genomförande och inte minst gä llande uppföljning av införandet), samt i 
andra hand om förstahandsyrkandet sku lle avslås att kommunfullmäktige 
beslutar att LOV inom särskilt boende inte ska införas i Staffanstorps 
kommun. 

Liliana Lindström (M) yrkar, med instämmande av Richard O lsson (SD ), 
att kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta att i 
Staffanstorps kommun, enligt reglering i lag (2008:962) om 
valfrihetssystem, införa valfrihetssystem inom verksamhetsområdet särskilt 
boende, att detta valfrihetssystem ska annonseras på den nationella 
webbplats som har upprättats för detta ändamål, samt a tt uppdra till 
socia lnämnden att vidta de å tgärder som påkallas för att genomföra 
besluten enligt första och andra attsatserna ovan. 

Raili Pikkusaari (V) yrkar avslag på Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkande 
enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller först proposition på Pia Jönssons (S) m.fl. 
förstahandsyrkande om återremiss och Liliana Lindströms (M) m.fl. 
yrkande om att kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta 
att i Staffanstorps kommun, enligt reglering i lag (2008:962) om 
va lfrihetssystem, införa va lfrihetssystem ino m verksamhetsområdet särsk ilt 
boende, att detta va lfr ihetssystem ska annonseras på den nationella 
webbplats som har upprättats för detta ändamål, samt att uppdra till 
socialnämnden att vidta de åtgä rder som påkallas för att genomföra 
besluten enligt första och andra a ttsatserna ovan och finner att 
kommunfullmäktige ha r besluta t i enlighet med Lil iana Lindströms (M) 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) m.fl. yrkanden röstar ja. 
Den som bifaller Pia Jönssons (S) m.fl. förstah andsyrkande om återremiss 
röstar nej. 

Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur r/ 

Kommunfullmäktige 23(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

Forts. § 33 
Om röstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt kommunallagen 5 kap. § 36 besluta t att återemittera 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Ordinarie ledamöter Tiänstgörande ersättare .Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cava1lin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Ewa Thalen Finne 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 Xhemaj li M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson FP x 
Hans Rochester M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD x 
Karin Pa lmqvist M Nils-Ove Mårtenson x 
Rickard S. Ekström s x 
Henrik Lethin M x 
Agneta Ni lsson s x 
Bertil Persson M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Asa Ekstrand M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Berit Lagergren M x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 

Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 24(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

Eric Hamilton M x 
Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s Hali Lideli x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 46, 2015 
Kommunstyrelsens ordfö randes skrivelse 2015-03-27 
Socialnämndens o rdförandes delegationsbeslut 2015-04-08 
Socialnämndens beslu t § 38, 2015 

Utdragsbestyrka n de 



stafranstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

§34 Ändring av sammanträdesdatum under 2015 för 

kommunfullmäktige 
2014-KS-414 

Kommunfull mäktige beslutar 

att hålla ett extra sammanträde den 11 maj 2015, klockan 18.00 samt att 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 utgå r. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av sammanträdesdatum under år 2015 för 
kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Christian Senesson (M) yrka r a tt kommunfullmäktige ska besluta att 
kommunfullmäktige ska hålla ett extra sammanträde den 11 maj 2015, 
klockan 18.00 samt att kommunfullmäktiges sammanträde den 23 
november 2015 utgå r. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfu llmäktige har beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 48, 2015 
Ko mmunstyrelsens ordförandes skrivelse 2015-04-27 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 26(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

§35 Val av 1 lekmannarevisor och 1 

lekmannarevisorsersättare i AB Malmöregionens 

Avlopp för mandatperioden 2015-2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för tiden 2015-2018 tilllekmannarevisor i AB Malmöregionens Avlopp 
utse Gert-Inge Hanshammar (M), Lutavägen 1, 245 42 Staffanstorp. 

att för tiden 2015-2018 ti ll lekmannarevisorsersättare i AB 
Malmöregionens Avlopp utse Stefan Knutsson (S), Klågerupsvägen 15, 245 
45 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 1 lekmannarevisor och 1 
lekmannarevisorsersättare AB Malmöregionens Avlopp för mandatperioden 
2015-2018. 

Valberedningen föreslå r att Gert-Inge Hanshamma r (M) utses ti ll 
lekmannarevisor samt att Stefan Knutsson (S) utses till 
lekmanna rev i so rsersä t ta re. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Jus~~des sign7ft 
Utdragsbestyrkande 

\.... 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 27(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-04-27 

§36 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 

sammarbetsnämnd 1 för mandatperioden 2015-2018 

Kommunfullmäktige besluta r 

att för tiden 2015-2018 till revisor i samarbetsnämnd l utse Anders 
Isaksson (M), Snöbärsvägen 10, 245 44 Staffanstorp. 

att för tiden 2015-2018 ti ll revisorsersä ttare i samarbetsnämnd l utse 
Stefan Knutsson (S), Klågerupsvägen 15, 245 45 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse l revisor och l revisorsersättare i 
samarbe tsnämnd l för mandatperioden 2015-2018. 

Valberedningen föreslå att Anders Isaksson (M) utses till revisor och Stefan 
Knutsson (S) till revisorsersättare. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 28(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-27 

§37 Val av 1 revisor och 1 revisorsersättare i 

sammarbetsnämnd 3 för mandatperioden 2015-2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fö r tiden 201 5-2018 ti ll revisor i samarbetsnämnd 3 utse Anders 
Isaksson (M ), Snö bärsvägen 10, 245 44 Staffa nstorp. 

att för tiden 201 5-2018 till revisorsersä ttare i sama rbetsnämnd 3 utse 
Stefan Kn utsson (S ), Klågerupsvägen 15, 245 45 Staffansto rp. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har a tt utse 1 revisor och 1 revisorsersä tta re i 
samarbetsnämnd 3 fö r mandatper io den 2015-2018. 

Valberedningen fö reslå a tt Anders Isa ksson (M) utses till revisor och Stefan 
Knutsson {S) till revisorsersä ttare. 

Beslutsunderlag 

Ord förandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(29) 

DATUM: 2015-04-27 

§38 Beslut om fortsatt sammanträde 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avbryta dagens sammanträde samt fo rtsä tta sammanträdet måndagen 
den 11 maj 2015 klocka n 18.00 fö r behandling av kvars tående och ej 
avgjo rda ä renden enligt denna dagordning. 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktig e 1 (26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fortsatt sammanträde frå n de n 27 apri l 2015 

Sammanträdesdatum:2015-05-11 
Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.30 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
Paragrafer: § 39- § 58 

Ordinarie ledamöter: 
Christian Senesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 
Lail a Olsen (S) 
Jonas Andersson (SD) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cavalli n (MP) 
Björn Magnusson (FP) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Ewa Thah~n Finne (M) 
Eric Tabich (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Di lton (S) 
Marga reta Pauli (M) 
Josefin e Weber (C) 
Björn Stigborg (S) 
Tina Xhemaj li (M) 
David Wittl ock (MP) 
Gisela Nilsson (FP) 
Hans Rochester (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SD) 
Karin Palmqvist (M) 
Rickard Sewerin Ekström (S) 
Henrik Lethin (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Bertil Persson (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Raili Pikkusaa ri (V) 
Åsa Ekstrand (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Ö hman (--) 
Berit Lagergren (M) 
Yvonne Ni lsson (C) Ordf. 
Magnus Lunderquist (KD) 
Mar ie Sa ltarski (S) 
Eric Hamilton (M) 

Tjänstgörande ersättare: 

Jörgen Kinnstad (SD) §§ 39-5 8 

Gösta Kroon (MP) §§ 39-58 

Thomas Ca rlstedt (M)§§ 39-58 

Maivi Strömberg (MP) §§ 39-58 

Bertil Palm (M )§§ 39-58 
Ordförandens signatur Justo/;;ndes signatur 

Jlt (Jtrl 

Utdragsbestyrkande 

f/ 



Staffa nstorps 
kommun 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 2(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 

Hans Rocl1ester (M) och Agneta Ni lsson (S) 
Rådhuset, må ndagen den 18 maj 2015 klockan 15.00 

~lA (GJilil~ 
s ekreterare Vesna Casitovski 

~~ft~c==' 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



stal fanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 3(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Proto kollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05 -11 

§39 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid 

och plats för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse H ans Rocl1ester (M) och Agneta Nilsson (S) att tillsammans med 
o rdföranden justera pro toko llet p å Rå dhuset i Staffanstorp måndagen den 
18 maj 2015 klockan 15.00. 

Ordförandens signatu r Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§40 Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna fö redragningslistan . 

6(26) 

DATUM: 2015-05-11 

Ordförandens signa tur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5-05-11 

§41 Svar på motion om utredning kring enheten Barn och 

unga i Staffanstorps kommun 
2013 - KS - 284 

Kommunf ullmäktige beslutar 

att anse motionen bifa llen med hänvisning till geno mförd utredning kring 
enheten Ba rn och ungas o rganisa to riska till hö righet. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöströ m (S) ha r lämnat in en motion om utredning kring enheten 
Barn och ungas organisa tor iska tillhö righet. M ed anledningen av mo tionen 
har chefen fö r Humanistisk service gjo rt en utredning kring enheten Ba rn 
och ungas organisa to riska tillhö righet daterad 2015-02-18. 

Det antecknas ti ll kommunfu llmäktiges pro tokoll att kommunstyrelsens 
arbetsutsko tt beslutade den 2 mars 2015 § 19 att ge kommundirektö ren i 
uppdrag a tt utreda fö rutsä ttninga rna för överförande av an svaret fö r 
frit idsgårdsverksamheten från socia lnämnden ti ll ku ltur- och 
fritidsnämnden. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M ) yrka r, med instämmande av Pierre Sjös tröm (S), a tt 
ko mmunfu llmä ktige ska bes luta att anse motionen bifa llen med hänvisning 
till genomförd utredning kring enheten Barn och ungas o rganisa toriska 
tillhö righet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r a tt det endas t föreligger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner att kommunfu ll mä ktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 39, 2015 
Kommunstyrelsens arbetsutsko tts beslut § 19, 2015 
Utredning kring enheten Barn och ungas organisa to riska ti ll hö righet 201 5-
02-18 
M otion 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05- 11 

§42 Svar på motion om översyn av behandling av 

motioner i Staffanstorps kommun 
2013-KS-286 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terremittera ä rendet till ko mmunstyrelsen för a tt sammanväga den 
socia ldemokratiska motionen med det från stabskontoret redov isade i 
ärendet, för att n å en så bred parlamenta risk uppslutning som möjligt. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en mo tion om översyn av motioners 
behandling i Staffanstorps kommun. M otionären yrkar att 
kommunfu llmäktige ska besluta att mo tioner väckta av en leda mot i 
kommunfullmä ktige a lltid ska beslutas i kommun fullmäktige sedan 
nödvändig beredning ha r skett i berö rd nämnd, styrelsen eller beredning. 

Kommunstyrelsens a rbetsutskott bes lutade den 8 december 2014 § 220 att 
remittera motionen till stabschefen fö r yttra nde. Stabschefen ha r i skrivelse 
daterad 2015-01-16 yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Christian Senesson (M) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson (FP), 
Magnus Lunderquist (KD) och Richard Olsson (SD ), a tt 
kommunfullmäktige ska besluta att å terremittera ä rendet till 
kommunstyrelsen för att sammanväga den socia ldemokratiska motionen 
med det från Stabskontoret redovisade i ä rendet, för att nå en så bred 
parlamentarisk uppslu tning som möjligt. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av H elene Öhman (--),att 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta a tt b ifa lla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på Christian Sonessans {M ) m.fl. yrkande 
om å terremiss samt Pierre Sjöströms {S) m.fl. yrkande om att 
ko mmunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta a tt bifa ll a 
motionen och finner att kommunfu llmäktige har beslutat i en lighet med 
Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t§ 55, 2015 
Stabschefens yttrande 2015-01-19 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~/ 



Slaffanstorps 
kommt m 

Ordförandens signatur 

er-

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fo rts. § 42 
M otion 

9(26) 

DATUM: 2015-05-11 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-11 

§43 Svar på motion om att utvidga adressatkretsen för 

interpellationer och frågor i statfanstorps kommun 
2014-KS-75 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen bifallen på så sätt att yttrande enligt motionä rens 
yrkande avgivits av stabschefen då demokratiberedningen har upphört, 
samt 

att ej besluta om utvidgning av adressatkretsen för interpella tioner och 
frågor. 

Ärendebeskrivning 

Bjö rn Magnusson (FP) har lämnat in en motion om att utvidga 
adressatkretsen för interpellationer och frågor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu tade den 30 april 2014 att remittera 
motionen till sta bschefen för yttrande. Stabschefen har i skrivelse daterad 
2015-01-19 yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvo nne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att anse motionen bifallen på så sätt att yttrande enligt motionärens 
yrkande avgivits av stabschefen då demokratiberedningen har upphört, 
samt att ej besluta om utvidgning av adressatkretsen för interpella tioner och 
frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast förel igger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 56, 2015 
Stabschefens skrivelse 2015-01-19 
M otion 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~~ f) Y 
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komm11n 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05- 11 

§44 Aterkallande av motion om att införa maxtak för 

barngruppernas storlek i förskolan i statfanstorps 

kommun 
2013-KS-252 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning till 
inkommen skrivelse om å terkallande av motion om att införa ett maxtak 
för barngruppernas storlek i försko lan, samt 

att avskriva ä rendet från vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 

M agnus Lunderquist (KO) har den 13 april 201 5 å terkallat sin motion om 
att införa ett maxtak för barngruppernas sto rlek i förskolan . 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska beslu ta 
att å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning till 
inkommen skrive lse o m återka llande av motion om att införa ett maxtak 
för barngruppernas sto rlek i förskolan, samt att avskriva ärende t från 
vidare handläggning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag ti ll bes lut och 
finner a tt kommunfu llmäktige har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-16 
skrivelse om å terka llande av motio n 

Ordförande ns signatur Judtte des signatur Utdragsbestyrkande 

/, /)/J 
(J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12(26) 

DATUM: 20 15-05-1 1 

§45 Aterkallande av motion om frukt till alla barn i skolan 

i statfanstorps kommun 

Ordfö randens signatur 

er' 

2014-KS-296 

Kommunfu llmäktige beslutar 

att å terkalla beredningsuppdraget ti ll kommunstyrelsen med hänvisning till 
inkommen skrive lse o m återka llande av motion om fruk t t ill alla barn i 
skolan, samt 

att avskriva ärendet från vidare hand läggning. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KO) har den 13 ap ril 2015 återkallat sin mo tion o m 
frukt till alla barn i skolan. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvo nne Ni lsson (C) yrkar att kornmunfu llmäktige ska besluta 
att å terka ll a beredningsuppdraget t ill kommunstyrelsen med hänvisn ing ti ll 
inkommen skrivelse om å te rka llande av motion om frukt till a lla barn i 
skolan, samt avskriva ä rendet från vida re handläggn ing. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-15 
Skrivelse om å terka lla nde av motion 

Jlssign~ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§46 Aterkallande av motion att låta 90-åringar bestämma 

själv över sin vardag i Staffanstorps kommun 
2014-KS-297 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hä nvisning ti ll 
inkommen skrivelse om å terkallande av motion om att låta 90-åringar 
bestämma sjä lv över sin vardag, samt 

att avskriva ä rendet från vida re handläggning. 

Ärendebeskrivning 

M agnus Lunderquist {KO) har den 13 april 2015 å terkallat sin motion om 
a tt lå ta 90-å ringar bestämma sjä lv över sin va rdag. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson {C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att å terka lla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning till 
inkommen skrive lse om å te rka llande av motion om att lå ta 90-år inga r 
bestämma själv över sin vardag, samt att avskriva ärendet frå n vidare 
handläggning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ko nstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmä ktige har beslu tat i enl ighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015 -04-1 6 
skrivelse om å terka llande av motion 

Ordförandens signatu r Ju sten!J;signatur Utdragsbestyrkande 

df0 /JAJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

§47 Aterkallande av motion om lokalproducerade 

livsmedel till vård, skola och omsorg i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-298 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning till 
inkommen skrivelse om å terkallande av motion om lokalproducerade 
li vsmedel till vå rd, skola och o msorg, samt 

att avskriva ärendet frå n vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lunderquist (KD) har den 13 april 20 15 åte rka lla t sin motion o m 
lokalproducerade livsmedel till vård, sko la och omsorg . 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrka r a tt kommunfullmäktige ska besluta 
a tt å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning t ill 
inko mmen skrivelse o m återka llande av mo tion om lokalproducerade 
livsmedel ti ll vå rd , skola och omsorg, samt att avsk riva ärendet från vidare 
handläggning . 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstatera r a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige ha r beslutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskr ivelse 2015-04-1 6 
s k rivelse om återkallande av motio n 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05- 11 

§48 Återkallande av motion om parkeringsproblem med 

förslag om inhyrning av parkeringsvakter i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-72 

Kommunfullmäktige beslutar 

att återkalla beredningsuppdraget till kommunsty relsen med hänvisning till 
inkommen skrivelse om å terka llande av motion om parkeringsproblem med 
fö rslag om inhyrning av parkeringsvakter i Staffanstorps kommun, samt 

att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 

Maths Johansson (SPI) har den 15 april2015 återkallat sin motion om 
parkeringsproblem med förslag om inhyrning av parke ringsvakter i 
Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att å terkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hä nvisn ing till 
inkommen skrivelse om å terkallande av motion om parkeringsproblem med 
fö rslag om inhyrning av parkeringsvakter i Staffanstorps ko mmun, samt att 
avskriva ärendet från vidare handläggn ing. 

Beslutsgång 

Ordföranden ko nstaterar att det endast före ligger ett förslag til l beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslu tat i en lighet med detta . 

Beslut sunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-04-21 
skrivelse om å terka llande av motion 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05- 11 

§49 Svar på interpellation om undertecknat nytt avtal 

med Migrationsverket 
2015-KS-62 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsson (SD) ha r lämnat in en interpellation stä lld till 
kommunstyrelsens o rdförande Christ ian Sonessen (M ) a ngående nytt avta l 
med Migra tionsverket om ensa mkommande och asylsökande barn. 

Vid dagens sammanträde besva rande ko mmunstyrelsens ordförande 
interpellation en enligt skriftligt interpellationssva r datera t 20 15-04-17. 

Efter yttrande från kommunstyrelsens ordförande, Richa rd Olsson (SD ) och 
David Wittlock (MP) konstaterar o rdfö randen Yvonne N ilsson (C) a tt 
o rdet ej begärs för ytterligare anföranden och fö rklarar därefter 
överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

Interpellatio nssva r 2015-04-17 
Interpellation 
Kommunfullmä ktiges beslut § 20, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§50 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående 

ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun 
2015-KS-187 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har ställt en fråga kommunfullmäktiges ordförande 
angående ungdomsparlamentet i Staffanstorps kommun. 

Enligt 5 kap 54 § kommunallagen får frågor ba ra stä llas ti ll ordföranden i 
nämnder och fullmäktigeberedninga r, och till de övriga förtroendeva lda 
som fu llmäktige bestämmer. Fullmäktige i Staffanstorps kommun har inte 
bestämt att frågor kan riktas ti ll fu llmäktiges ordförande. 

Laila Olsen (S) meddelar att hon med hänvisning till ovan redovisade 
återta r sin fråga samt föreslår kommunfu llmäktige att därmed besluta att 
avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Beslutsunderlag 

Fråga 2015-04-23 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande er, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(26) 

DATUM: 20 15-05-11 

§51 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

försköning av torget i Staffanstorp 

Ordförandens signatur 

~' 

2015-KS-78 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om försköning av torget i Staffanstorp 
till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 26 februari 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om försköning av torget i Staffanstorp. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller a nnan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet ell er av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
sa mråd med kommunfu llmäk tiges pres idium lägga fra m förslag till beslut 
om a tt överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fattas utan 
fö regående beredning. Samråd har hå llits om beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. Ko mmunfullmäktiges o rd fö rande 
Yvonne Nilsson (C) föreslå r därför att medborgarförs laget överlämnas t ill 
tekni ska nämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget om försköning av torget i Staffanstorp 
till tekniska nämnden för beredning och beslu t. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligge r ett förslag ti ll bes lut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-04-14 
M edborgarförslag 

/;; '• 
J uste~l'r;t s signatur 

rJ ;11J 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-1 1 

§52 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

säkerhets- och trafikförbättrande åtgärder på 

Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp 
2015-KS-87 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborga rförslaget om säkerhets och trafikförbättrande 
å tgä rder på Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp til l tekniska 
nämnden fö r beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 10 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om säkerhets och trafikförbättrande åtgärder på 
Västergatan och Blekingevägen i Staffanstorp. 

En ligt kommunfu llmäktiges arbetsordning får fullmäktige ti ll 
kommunstyrelsen eller annan nämnd öve rlämna a tt besluta i ett ärende som 
har väckts geno m medbo rgarförslag, utom om ä rendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfu llmäktiges presidium lägga fram förslag ti ll beslut 
om a tt överlämna medborgarförslaget. Sådana bes lut får fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hå llits om beslutsfö rslaget neda n. 

I Staffanstorps kommun ä r det tekniska nämnden som svara r för sådana 
frågor som medborgarförs laget rör. Kommunfullmäktiges o rdfö rande 
Yvonne Nilsson (C) fö reslå r dä rfö r att medborga rfö rslage t överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och bes lut . 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska beslu ta 
att överlämna medborga rförslaget om säkerhets och trafikförbättrande 
å tgä rder på Västerga ta n och Blekingevägen i Staffanstorp ti ll tekn iska 
nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag t ill bes lut och 
finner att kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-04-14 
M edborgarförslag 

Ordförandens signatur Jus:;des signatur Utdragsbestyrkande 

(/fL~/ fl/J 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 20(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§53 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

förbjuda cykeltrafik på motionsspåret vid Gullåkra 

mosse i Staffanstorp 
201 5-KS-108 

Kom munfullmäktige beslut ar 

att överlämna medbo rga rfö rslaget o m a tt förbjuda cykeltrafik på 
mo tio nsspå ret vid G ullåkra mosse i Sta ffanstorps kommun t ill miljö- och 
sa mhällsbyggnadsnämnden fö r beredn ing och bes lut. 

Ärendebeskrivning 

T ill Sta ffansto rps ko mmun ha r den 16 mars 2015 inkommit ett 
medbo rga rfö rslag om a tt fö rbjuda cykeltrafik på motionsspåret vid 
G ullåkra mosse i Staffansto rps kommun . 

En ligt kommunfullmäktiges a r betsordning får fullmäktige till 
komm unstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
ha r väck ts genom m edborgarfö rslag, utom o m ärendet ä r av principiell 
beskaffenhet eller av stö rre vikt. Ko mmunfullmäktiges o rd fö rande kan efter 
samråd med kommunfullmäk tiges presidium lägga fram förslag till beslut 
o m a tt överlä mna med borga rfö rslaget. Sådana beslu t får fattas uta n 
föregående beredning. Samråd ha r hå llits om beslu tsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden som 
sva ra r fö r sådana frågo r som medborga rförslaget rör. Kommunfullmäktiges 
ordföra nde Yvonne N ilsson (C) fö reslå r dä rfö r att medbo rga rfö rslaget 
ö verlä mnas t ill miljö- och sa mhä llsbyggn adsnämnden för beredning och 
bes lut. 

Yrkanden 

O rdfö randen Yvonne N ilsson (C ) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta 
att överlä mna medborga rfö rslaget om a tt förbju da cykelt ra fi k på 
motionsspåret vid G ullåkra mosse i Sta ffanstorps kommun ti ll miljö- och 
samhä llsbyggnadsnämnden fö r beredning och beslut. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med de tta. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tu r 

Kommunfullmäktige 21(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

Forts. § 53 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-04-14 
M edborgarförslag 

Utdragsbestyrkande 



Sta f f anstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 22(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§54 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

en större samlingslokal ska byggas i statfanstorps 

kommun 
2015-KS-132 

Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera medborgarfö rslaget om att en större samlingslokal ska byggas 
i Staffanstorps kommun ti ll kommunstyrelsen fö r yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 23 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om att en större samlingslokal ska byggas i Staffanstorps 
kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna a tt besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborga rförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfu llmäktiges o rd förande ka n efter 
sa mrå d med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslu t 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana bes lut får fattas utan 
fö regående beredning. Samråd har hållits om bes lutsförslaget nedan. 

Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som 
medborgarförslaget rör, föres lår kommunfullmäktiges ordförande Yvonne 
Ni lsson (C) att medborgarfö rslaget överlämnas till kommunstyrelsen fö r 
yttra nde. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att remittera medborgarfö rslaget om att en större samlingslokal ska byggas 
i Staffanstorps kommun ti ll kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har bes lutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

O rdförandens skrivelse 2015-04-16 
M edborgarfö rslag 

Ordförandens signatur des signatur Utdragsbestyrkande 

AJ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 23(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05- 11 

§55 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

miljögifter och farliga kemikalier i förskolor och 

skolor i statfanstorps kommun 
2015-KS-157 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborga rförslaget om mi ljögifter och fa rliga kemikalier i 
fö rsko lor/sko lor i Staffansto rps kommun till ba rn- och utbi ldn ingsnämnden 
beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

T ill Staffansto rps kommun har den 16 april 2015 inkommit ett 
medbo rgarfö rslag om m il jögifter och farliga kemika lier i fö rsko lor/sko lo r. 

Enligt kommunfullmäktiges a rbetso rdning får full mäktige t ill 
kommunstyrelsen eller a nnan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
ha r väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet ä r av principiell 
beskaffenhet eller av stö r re vikt. Ko mmunfullmä kt iges ordförande kan efter 
samråd med ko mmunfu ll mäktiges presidium lägga fram förslag till bes lut 
om att överlä mna medbo rga rfö rslaget . Sådana beslut få r fa ttas u tan 
fö regående beredn ing. Sa mråd har hå ll its om beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun ä r det ba rn- och utbildningsnämnden som sva rar 
fö r sådana frågo r som med borga rförslaget rör. Kommunfullmäkt iges 
ord föra nde Yvonne N ilsson (C) fö reslår därfö r att medborgarförslaget 
överlämnas ti ll ba rn- och utbildningsnämnden för be redning och beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrka r att kommunfullmäkt ige ska bes luta 
att överlämna medborga rfö rslaget om mi ljögifte r och fa rliga kemika lier i 
fö rsko lor/sko lo r i Staffa nsto rps kommun ti ll barn- och u tbildn ingsnämnden 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2 015-04-22 
M edbo rgarfö rslag 

Ordförandens signa tur Utdragsbestyrkande 

~~ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

§56 Remittering av motion om utökad tydlighet vid 

hänvisning av ärende till nämnd för beredning och 

beslut i statfanstorps kommun 
2015-KS-188 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen få r väckas, samt 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen fö r beredn ing. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har till kommunfullmäktige lä mna t in en motion o m 
utö kad tydlighet vid hänvisning av ä rende till nämnd fö r beredning och 
beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska beslu ta 
a tt motionen få r väckas, samt att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
fö r beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

M otion 2015-04-27 

Ordförandens signatur Just~es signatur Utdragsbestyrkande 

(/ff/• !JIJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 25(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-11 

§57 Remittering av motion om toalettanläggning vid 

lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp 
2015-KS-73 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas, samt 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Maths Johansson (SPI) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
a tt motionen får väckas, samt att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag t ill beslut och 
finner att kommunfullmäktige har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Motion 2015-02-19 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(26) 

DATUM : 20 15-05- 11 

§58 Anmälningar 

Ordförandens signatur 

2015-KS-143 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen til l handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Föreläggande från Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen i mål nr. 1772-15, gällande överenskommelse 
med Migrationsverket. Dnr 2015-KS-68 

b) Mötesanteckningar från Sydvattens ägarträff 2015-02-27 

c) Tekniska nämndens redovisning av beslut § 14/15, gä llande 
medborgarförslag om fotbo llsmål bakom Nevisborg. Dnr 2015 -KS-
425 

d) Tekniska nämndens redovisning av beslut § 13/15 gä llande 
medborgarförslag om att pengar avsätts för att påbörja 
Hagalidsparken. Dnr 2015-KS-469 

e) Tekniska nämndens redovisning av beslut § 16/15 gällande 
medborgarförslag om borttagning av parkeringsplats. Dnr 2015-KS-
487 

f) Socialnämndens beslut§ 24/15 att godkänna rapporterna samt att 
överlämna kvarta ls- och individrapporterna till revisorerna och 
kvartalsrapporten ti ll kommunfu llmäktige. Dnr 2014-KS-310 

g) Tackkort för deltagande vid begravning 

h) Kommunstyrelsens beslut 2015-04-13 § 43, ekonomisk uppföljning 
för Staffanstorps kommun 2015-01-01- 2015-02-28. Dnr 2015-KS-
96 

Jum es signatur 

(YV !UJ 

Utdragsbestyrkande 
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