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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
stalfanstorps 

kommun 

Extra sammanträde 
Sammanträdesdatum:2015-05-11 
Sammanträdestid: Klockan 19 .50-20.20 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
Paragrafer: § 59 - § 66 

Ordförandens signatur rr/ 

Ordinarie ledamöter: 
Christian Sonessen (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidavie (M) 
Laila Olsen (S) 
Jonas Andersson (SD) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Björn Magnusson (FP) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Ewa Thalen Finne (M) 
Eric Tabich (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Dilton (S) 
Margareta Pauli (M) 
Josefine Weber (C) 
Björn Stigborg (S) 
Tina Xhemajli (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Nil sson (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 Pikkusaari (V) 
Åsa Ekstt·and (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Ö hman (--) 
Berit Lagergren (M) 
Yvonne Nilsson (C) Ordf. 
Magnus Lunderqui st (KD) 
Marie Saltarski (S ) 
Eric Hamilton (M) 

Justerandes Z}latur 

fltJ CfV 

Tjänstgörande ersättare: 

Jörgen Kinnstad (SD ) § § 59-66 

Gösta Kroon (MP) §§ 59-66 

Thomas Carl stedt (M ) §§ 59-66 

Maivi Strömberg (MP) §§ 59-66 

Bertil Pa lm (M) §§ 59-66 
Utd ragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Justerande: 
Justering : 

Underskri fter : 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

Richard Olsson (SD ) 

Maths Johansson (SPI ) 
Richard Fridh (S} 

H ans Rochester (M ) och Agneta N ilsson (S) 
Rådhuset m åndagen den 18 maj 20 15 klocka n 15 .00 

Sekretera re esna Casitovsk i 

Agneta Nilsson (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~JJ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-05 -11 
stalfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 
2015-05-11, extra sammanträde 
Klockan 19.50-20.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§ 59-§ 66 

2015-05-19 
2015-06-09 
Rådhuset 

Vesna Casitovski 

Utdragsbestyrkande 



stal fanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-05- 11 

Innehållsförteckning 

§59 Utseende av justerare och faststä llande av dag, tid och plats för justering av 
protokollet ...................... ........................ . .. .... .. ................... . .. ..... ................ 5 

§60 Godkänn ande av föredragningslista .. .. ....... ..... .... ............ .... . .. .... .. .. .. .... ... .... 6 
§61 Komunfullmäktiges må l 2015-2018 .. ................ ... .............. .. ....... ..... ......... .. 7 
§62 Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden av Mats Flankör 

(FP) ............................. ... ........ ... .............. ... .. .. .. ...... .............. ... ... .. ... ............ 8 
§63 Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

av Arne Wallin (FP) ......... ................................... ........... ............................. 9 
§64 Motion om att ansluta Staffanstorps kommun till klimatsamverkan Skånes 

upprop om 100 % fossi lbränslefritt Skåne ............................... ..... ........... 10 
§65 Fråga till kommunstyrelsens ordföra nde om ungdomsparlamentet i 

Staffanstorps kommun ... ...................... ........ ...... .................. ........ .. ........... 11 
2 O 15-KS-18 7 ........ ........................ .. .. ... ........ .... .. .. ..... .... .. ........ .......... ...... .. ... .... ...... 11 
§66 Avsägelse av uppdrag som ledamot i va lberedningen av Helene Öhman (--) 

····· ··· ··· ·· ·· ····· ·· ·· ·· ··· ··· ··· ·· ··· ··· ·· ··· ·· ···· ········ ····· ····· ··· ······ ·· ········· ····· ······· ···· ····· 12 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-05-1 1 

§59 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid 

och plats för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S ) att tillsammans med 
ordfö randen justera protokollet på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 
18 maj 2015 klockan 15.00. 

Ord förandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§60 Godkännande av föredragningslista 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föredragnings listan. 

6( 12) 

DATUM : 2015-05-11 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-05-11 

§61 Komunfullmäktiges mål 2015-2018 
2015-KS-99 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta i ä rendet föreliggande slutliga förslag till " Kommunfullmäktiges 
må l 2015-2018- M edborgaren i fokus daterat 2015-05-05. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Staffanstorps kommuns styrprinciper ska 
kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod faststä lla må l för 
perioden. M åldokumentet ska också fastställa de mått som ska användas 
för att följa upp, i vilken utsträckning kommunfullmäktiges mål uppnå tts 
samt vilken eller vilka nämnder som ansvarar fö r att upprätta 
genomförandeplaner. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, § 31 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att sammanväga kommunstyrelsens 
förslag med det socialdemokratiska förslaget för att om möj ligt nå en så 
bred samsyn som möjligt. 

Nu föreliggande försla g till kommunfullmäktiges mål 2015-2018 har 
reviderats enligt kommunfullmäk tiges lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
David Wittlock (MP), M agnus Lunderquist (KD), Maths Johansson (SPI), 
H elene Öhman (-- ), Gisela Nilsson (FP) , Richard O lsson (SD ), Josefine 
Weber (C) och Raili Pikkusaari (V), att kommunfullmäktige ska besluta att 
anta i ä rendet före liggande slutliga fö rslag t ill "Kommunfullmäktiges mål 
2015-2018- M edborgaren i fokus daterat 2015-05-05. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 62, 2015 
Kommunfullmäktiges må l 2015-2018, datera d 2015-05-05, justerade enligt 
uppdrag 
Kommunfullmäktiges må l 2015-2018 varav framgår gjorda ändringa r 
Kommunfu llmäktiges bes lut § 31,2015 

Ordförandens signatu r Utd ragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-05-1 1 

§62 Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska 

nämnden av Mats Flankör (FP) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Mats Flankör (FP) från hans uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden, samt 

att till ny ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2015-2018 utse 
Tony Peltola (FP), Nevisborg 38 C, 245 45 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

M ats Flankör (FP) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare 
i tekniska nämnden. 

Va lberedningens o rdförande Berit Lagergren (M) föresl år a tt Tony Peltola 
(FP) utses till ny ersättare i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2015-05-06 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9(12) 

DATUM: 20 15-05-11 

§63 Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden av Arne Wallin (FP) 

Ordförandens signatur r-: 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Arne W allin (FP) från hans uppdrag som ledamo t i miljö - och 
samhällsbyggnadsnämnden, samt 

att till ny leda mo t i miljö - och samhällsbyggnadsnämnden fö r 
mandatperioden 2015-201 8 utse M ats Plankör (FP), Hökvägen 102 
245 62 Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Arne W allin (FP) ha r lämnat in en avsäge lse av sitt uppdrag som ledamot i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Valberedningens ordförande Berit Lagergren (M) föreslå r att M ats Plankör 
(FP) utses till ny ledamot i milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden . 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2015-05-04 

Utdra gsbestyrkande 



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

§64 Motion om att ansluta Staffanstorps kommun till 

klimatsamverkan Skånes upprop om 100 °/o 

fossilbränslefritt Skåne 

2015-KS-206 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Torbjö rn Lövenda hl (S) ha r ti ll kommunfu llmäktige lämnat in en mo tion 
om att Sta ffa nstorps kommun ska ansluta sig till kl imatsa mverkan Skånes 
upprop om 100 procen t fossilbränslefr itt Sk åne. 

Yrkanden 

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta att motionen 
få r väckas, samt a tt ö verlä mna mo tionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt ko mmunfu ll mä ktige har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Motion 2015-05-08 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-05-1 1 
s ta ftanstorps 

kommun 

§65 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 

ungdomsparlamentet i statfanstorps kommun 

2015-KS-187 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fråga n får stä llas och ska besvaras vid nästkommande o rdinar ie 
samma nträde med kommun fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har den 1 1 ma j 2015 lämnat in en fråga stä lld till 
kommunstyrelsens ordfö rande gä llande ungdomsparlamentet i 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Fråga, 2015-04-23 

Ordförandens signatur Just~~s si g~ Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 12(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-05- 11 

§66 Avsägelse av uppdrag som ledamot i valberedningen 

av Helene Öhman (--) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga H elene Öhman (--)från hennes uppdrag som ledamot i 
va lberedningen, samt 

att till ny ledamot i valberedningen utse Birgitta Heyle W iha l (FP), Alvägen 
3, 245 44 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Helene Ö hman (--)har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot 
i valberedningen med hänvisning till att hon inte längre representerar 
fo lkpartiet. 

Valberedningens ordförande Berit Lagergren (M) föreslå r att Bigritta H eyle 
Wihal (FP) utses till ny ledamot i valberedningen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2015-05-05 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 


