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Jörgen Kinnstad (SD) 
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\~m& ~±ouC 
sekreterare Vesna Casitovski 

~~-
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§92 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid 

och plats för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse H ans Rocl1ester (M) och Ma rie Saltarski (S) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll i Rådhuset torsdagen den 17 
september 2015 klockan 15.00. 

Ordförandens signatur Just?i}l sign&t Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-09- 14 

§93 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utsänd föredragningslista samt följande ärenden som 
tillkommit efter utsänd dagordning: 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag om behov av 
farthinder på Storgatan i Staffanstorp 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag om en trädpolicy för 
Staffanstorps kommun 

• Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
gä llande avta l med Lund om barnomsorg kväll, helg och natt 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunala handikapprådet av 
Gapakumar Nair (S) 

• Interpellation stä lld till kommunstyrelsens ordförande gä llande plan 
för utökat ansvar för flyktingmottagande 

Ovan nämnda tillkomna ärenden kommer att behandlas direkt efter 
punkten "Anmälningar". 

Jus& s signatur Utdragsbestyrka n de 
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§94 Information om motion om så kallade .. Vita Jobb .. vid 

offentlig upphandling 
2014-KS-142 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut§ 164, 2014-11-17 beslutat att 
å terremittera ärendet till kommunstyrelsen för a tt, i enlighet med motionens 
intentioner utreda hur Staffanstorps kornmun kan utarbeta riktlinjer för 
upphandlingar sa mt att ärendet ska föreläggas kommunfullmäktige senast 
inom 6 må nader. 

Malmö stad är en av de första kommunerna att införa regelsystem för 
upphandling som innehåller riktlinjer för sk "vita jobb". Dessa riktlinjer 
har sedan våren 2015 varit föremål för en stor granskning av 
Konkurrensverket som prövar dess giltighet mot nuvarande LOU. 
Staffanstorps kommun bör därför avvakta Konkurrensverkets avgörande 
innan ett förs lag till riktlinjer tas fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 101, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§95 Ändring av ekonomistyrdirektivet för statfanstorps 

kommun 
2013-KS-48 

Kommunfu llmäktige beslutar 

att, då med upphävande i aktuella dela r av gälla nde bestämmelser, anta 
ek onomistyrdirektiv för Staffanstorps ko mmun i enlighet med i ä rendet 
fö religgande fö rslag, 

att utreda nya ekonomistyrdirektiv (avsnitt 2. 3) fö r Sta ffansto rps ko mmuns 
budgetprocess med inriktning att k ommunfullmäktige besluta r om 
kommunens budget i november månad 

Ärendebeskrivning 

Föreligger fö rslag till änd ringa r i ekonomistyrdirektivet för Sta ffanstorps 
kommun 201 5-07-07. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (.M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S), a tt 
ko mmunfullmä kt ige ska besluta att i föreliggande fö rslag ti ll ändringa r i 
ekonomistyrdirektivet under avsnitt 2 .5 ska fö lj ande lydelse utgå : "Till 
kommunstyrelsens sammanträde ä r bokslu tet inte längre preliminärt utan 
faststä ll t. ", samt att, d å med upphävande i aktuella dela r av gä ll ande 
bes tämmelse r, anta ekono mistyrdirektiv för Staffanstorps kommun i 
enlighet med i ä rendet fö religgande förslag samt a tt utreda nya 
ekonomistyrdirektiv (avsnitt 2.3 ) fö r Staffanstorps ko mmuns budgetprocess 
med inriktning a tt kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget i 
november månad . 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kom munfullmäktige har bes lutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ko mmunstyrelsens beslut § 102, 2015 
Fö rslag till änd ringa r i ekono mistyrdirektivet 2015-07-07 
Ekonomistyrdirektivet för Staffanstrops kommun 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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§96 Särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2015 
2014-KS-546 

Kommunfullmäktige beslutar 

att under innevarande år till Kornrnuninvest ekonomisk förening inbetala 
särskild medlemsinsats upp till högsta insatsnivån att finansieras genom att 
ianspråkta likvida medel. 

Ärendebeskrivning 

Kornrnuninvest ekonomisk förening har till Staffanstorps kornmun 
inkommit med en förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015. 

Från och med år 2018 införs nya kapitalkrav för finansiella institut, det så 
kallade bruttosoliditetskravet. Just nu är det inte fastställt exakt hur detta 
nya krav kornmer att utformas. Definitivt besked väntas från ED
kommissionen mot slutet av år 2016, men det står klart att Kornrnuninvest 
behöver ha en högre andel eget kapital i förhållande till de totala 
tillgångarna än idag. Bruttosoliditetsgraden för Kornrnuninvestkoncernen 
uppgick 2013 till 0,97 procent. Planeringen utgår från att nå en 
bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom 
Europaparlamentet för lågriskinstitut. 

Den 16 april fastställde föreningsstämman att ändra stadgarna så att 
medlemrnarna kan erbjudas olika sätt att bidra till kapitaluppbyggnaden. 
Dels kan medlemmen använda sin överskottsutdelning för inbetalning av 
nytt insatskapital, vilket Staffanstorps kommun gör idag, dels besluta om en 
extra insatsbetalning. Som minst måste insatsen per invånare uppgå till 200 
kr och som mest 900 kronor. När kommunen nått 900 kronor/ invånare, 
blir den årliga insatsen lägre och kommunen får behålla och intäktsföra 
årets utdelning. Utdelningen beslutas av föreningsstämman i april året efter 
verksamhetsåret. 

Staffanstorps kornmuns insats i år beräknas nå ca 719 kr/ invånare efter 
inbetalning av årets överskottutdelning och därmed kvarstår ca 4,2 mkr för 
att nå upp till 900 kr/ invånare. Med inbetalning av överskottsutdelningen 
som val av enda metod för kapitaluppbyggnad innebär det att kommunen 
beräknas nå upp till den högsta nivån i slutet av år 2016 och att 
utdelningen då kan intäktsföras år 2017. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C ) yrkar att kornmunfullmäktige ska besluta 
att under innevarande år till Kornrnuninvest ekonomisk förening inbetala 

Ordförandens signatur Utd ragsbestyrkande 
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särskild medlemsinsa ts upp till högsta insatsnivån att finansieras genom att 
ianspråkta likvida medel. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 103, 2015 
Skrivelse från Kommuninvest 2015-05-21 

Justerandes signark 

{}kf~·· 
Utdragsbestyrkande 
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§97 Avgift inom vård och omsorg 
2015-KS-370 

Kommunfullmäktige beslutar 

12(42) 

DATUM: 2015-09- 14 

att, då fr o m den 1 oktober 2015, ska uttas dels en avgift uppgående till 
900 kronor för varje beviljad insatsperiod avseende stödformen 
" Hemteam", dels en avgift om 400 kronor per gång för av vårdtagare 
begärd hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska återlämnas till 
kommunen. 

Ärendebeskrivning 

Under 2013 infördes stödformen Hemteam i form av projekt. Under 
projekttiden var insatsen avgiftsfri. Från och med 2014 är Hemteam en 
permanent stödform och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. De 
insatser som ingår- omvårdnad och hemsjukvård- är i vanliga fall 
avgiftsbelagda. Av detta skäl bör även stödformen H emteam generera en 
avgift. 

När behovet av ett tekniskt hjä lpmedel upphör ä r det vå rdtagarens ansvar 
att hjälpmedlen återlämnas till kommunen. Vid behov kan kommunen bistå 
med hämtning av hjälpmedlen. H ämtning av hjälpmedel är ingen 
sjukvårdsinsa ts utan en service som kommunen tillhandahåller. Nuvarande 
avgift för hämtning är 80 kr vilket motsvarar ett hemsjukvårdsbesök. Då 
kommunens kostnad för servicen är betydligt högre bör avgiften anpassas 
till faktisk kostnad. 

Socialnämnden beslutade 2014-11-05 att återremittera ä rendet för 
utredning av hur många insa tsperioder det gäller i Hemteam respektive 
hämtning av hjälpmedel samt vilka intäkter avgifterna innebär för insa ts i 
Hemteam respektive för hämtning av hjälpmedel samt för att inhämta 
information om hur många kommuner i Skåne som har hemteam och som 
tar betalt för hemteamsinsatsen. 

Yrkanden 

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att, då fr o 
m den 1 oktober 2015, ska uttas dels en avgift uppgående till 900 kronor 
för varje beviljad insatsperiod avseende stödformen "Hemteam", dels en 
avgift om 400 kronor per gång för av vårdtagare begärd hämtning av 
sådana tekniska hjä lpmedel som ska återlämnas till kommunen. 

Pia Jönsson (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta att då fr o m den 1 oktober 2015, ska uttas 
dels en avgift uppgående till 900 kronor för varje beviljad insatsperiod 

Ordförandens signatur Ju;;;;es signatur cYl Ut d r agsbestyrka n de 
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avseende stödformen "Hemteam", dels en avgift om 200 kronor per gång 
för av vårdtagare begärd hämtning av sådana tekniska hjälpmedel som ska 
återlämnas till kommunen. 

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

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pia Jönssons (S) yrkande röstar nej. 

Om röstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 22 ja-röster mot 16 
nej-röster samt 3 som avstod från att rösta beslutat i enlighet med Liliana 
Lindströms (M) yrkande. 

Ordinarie ledamöter Tiänste:örande 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 Cavallin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s Ann-Christio Klint - x 

Kronkvist (S) 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD T on i Nilsson (SD) x 
Carina Ditton s x 
Tina Xhemajli M x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 

Utdragsbestyrkande 
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Gisela Nilsson FP x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD x 
Bertil Persson M Staffan Linde (M) x 
Rickard S. Ekström s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s Hal i Liddell {S) x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M Bertil Palm {M) x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Richard Olsson SD Jörgen Kinnstad {SD) x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 22 16 3 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förrnån för 
eget yrkande, se bilaga 1. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig muntligt till förrnån för eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 104, 2015 
Socialnämndens beslut § 75, 2015 
Utredning, Avgifter inom vård och omsorg 2015-03-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

a;< r el J 



Reservation Avgift för hämtning av 
hjälpmedel 

Målet måste vara att få tillbaka så många hjälpmedel så 
möjligt! 
Vilket är incitamentet att lämna tillbaka om det kostar pengar? 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot att införa en ökad 
avgift på 400 kronor för hämtning av hjälpmedel som är utprovat av 
Staffanstorps kommun. 

Den socialdemokratiska gruppen anser att ökningen är för stor från 
nuvarande avgift på 80 kronor till förslaget på 400 kronor för att få 
hjälp med hämtning av hjälpmedel från kommunen. 

Den socialdemokratiska gruppen anser att ökningen ska vara från idag 
80 kronor 
till 200 kronor. 

Staffanstorp den 14 september 2015 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

/f/k d~ 
Pierre öström (S) 

'l 
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§98 Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 
2014-KS-190 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i Arbetsordning för kommunfullmäktige ska göras följande ändringar 
och tillägg, då i förekommande fall med upphävande av nu gällande 
bestämmelser; 

a)under rubriken "Upprop" ska andra stycket ha följande lydelse: 

"Varje sammanträde inleds med ett upprop enligt uppropslista, eller med 
någon annan åtgärd till fastställande av vilka ledamöter som tjänstgör vid 
sammanträdet." 

b) under rubriken "Upprop" ska tredje stycket ha följande lydelse: 

,, Upprop eller annan åtgärd enligt föregående stycke företas också i början 
av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs.,, 

c) under rubriken "Protokollsjusterare" ska andra stycket ha följande 
lydelse: 

,,Två ledamöter ska utses och tillsammans med ordföranden justera 
protokollet, och om ordföranden så begär, biträder ordföranden vid 
röstsammanräkning.,, 

d) under rubriken "Omröstningar och reservationer" ska första stycket ha 
följande lydelse: 

,,Öppna omröstningar genomförs så att ledamöterna avger sina röster med 
stöd av voteringsanläggning, eller, om ordföranden så bestämmer istället, 
efter upprop enligt uppropslista.,, 

e) under rubriken "Expediering" görs, då som ett nytt andra stycke, tillägg 
av 

,, Kommunfullmäktiges protokoll ska tillställas revisorerna,,, samt 

f) följande två nya bestämmelser ska införas: 

Ordförandens signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

1f/ 

Kommunfullmäktige 16(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-1 4 

Forts. § 98 

Revisorernas budget 
För beredning av revisorernas budget skall den i förväg inlämnas till 
fullmäktiges presidium. 

Löpande redovisning från revisorerna 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige . 
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från 
revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är 
avslutad. 
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges samtliga 
ledamöter. 

Detta uppfyller kommunallagens krav på att de sakkunnigas rapporter skall 
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter 
som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till 
revisionsberättelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige kommer i en nära framtid att ändra sitt arbetssätt på 
så sätt att såväl omröstningar som närvarokontroll regelmässigt kommer att 
göras elektroniskt istället för genom upprop. 

Därutöver har befunnits att det bör föreskrivas att kommunfu llmäktiges 
protokoll ska tillställas revisorerna, och också göras påkallade tillägg vad 
gäller såväl beredning av ärenden som rör budget för kommunrevisionen 
som revisorernas redovisningar. 

Efter samråd i kommunfullmäktiges presidium har befunnits förekomma 
anledning a tt föreslå att följande ändringar och tillägg görs i kommun
fullmäktiges arbetsordning. Föreslagna ändringar och tillägg är 
gulmarkerade i förslag till ändringar av arbetsordning för 
kommunfullmäktige daterat 2015-08-26 . 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att i Arbetsordning för kommunfullmäktige ska göras följande ändringar 
och tillägg, då i förekommande fall med upphävande av nu gällande 
bestämmelser; 

a )under rubriken "Upprop" ska andra stycket ha följande lydelse: 

l 

"Varje sammanträde inleds med ett upprop enligt uppropslista, eller med 

Utd ragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 17(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

Forts. § 98 

någon annan åtgärd till fastställande av vilka ledamöter som tjänstgör vid 
sammanträdet." 

b) under rubriken "Uppro p" ska tredje stycket ha följande lydelse: 

"Upprop eller annan åtgärd enligt föregående stycke företas också i början 
av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när 
ordföranden anser att det behövs." 

c) under rubriken "Protokollsjusterare" ska andra stycket ha följ ande 
lydelse: 

"Två ledamöter ska utses och tillsammans med ordföranden justera 
protokollet, och om ordföranden så begär, biträder ordföranden vid 
röstsammanräkning." 

d) under rubriken "Omröstningar och reservationer" ska första stycket ha 
följande lydelse: 

"Öppna omröstningar genomförs så att ledamöterna avger sina röster med 
stöd av voteringsanläggning, eller, om ordföranden så bestämmer istället, 
efter upprop enligt uppropslista." 

e) under rubriken "Expediering" görs, då som ett nytt andra stycke, tillägg 
av 

"Kommunfullmäktiges protokoll ska tillställas revisorerna", samt 

f) följande två nya bestämmelser ska införas: 

Revisorernas budget 
För beredning av revisorernas budget skall den i förväg inlämnas till 
fu llmäktiges presidium. 

Löpande redovisning från revisorerna 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige . 
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från 
revisorerna tillställs fu llmäktiges presidium så snart en granskning är 
avslutad. 
Fu llmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fu llmäktiges samtliga 
ledamöter. 

Detta uppfyller kommunallagens krav på att de sakkunnigas rapporter skall 
Utdragsbestyrkande 

~~ 



Staff anstorps 
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Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 18(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-1 4 

Forts. § 98 

bifogas revisionsberättelsen. 
I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut§ 106, 2015 
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 2015-08-26 

Utdragsbestyrkande 
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statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 19(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-09-14 

§99 Upphörande av Barn- och utbildningsplan som 

styrdokument för statfanstorps kommun 
2015-KS-273 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Barn- och utbildningsplanen antagen av kommunfullmäktige den 22 
september 2008, § 106 upphör att gälla som styrdokument för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Nu gällande Barn- och utbildningsplan för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2008, § 106. 

Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 2 juni 2015, § 49 förslagit 
att kommunfullmäktige ska avskaffa Barn- och utbildningsplanen fr o m 1 
oktober 2015. Kravet på kommunal skolplan avskaffades i samband med 
införandet av nuvarande skollag. Barn- och utbildningsnämnden har genom 
sitt beslut om reviderad plan för systematiskt kvalitetsarbete den 2 juni 
2015, § 47 tillgodosett en koppling både det nationella uppdraget och 
kommunfullmäktiges prioriterade mål. 

Yrkanden 

Nino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunfullmäktige ska besluta att Barn- och utbildningsplanen antagen av 
kommunfullmäktige den 22 september 2008, § 106 upphör att gälla som 
styrdokument för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 107, 2015 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 49, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-26 

Ordförandens signatur JutiJessigna/L- . Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Kommunfullmäktige 20(42} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09- 14 

§100 Svar på motion om hundrastgårdar i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-530 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till det som redovisats i tekniska nämndens beslut§ 49, 
2015, anse motion besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om hundrastgårdar i 
Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 8 
december 2014, § 223 att remittera motionen till tekniska nämnden för 
yttrande. 

Tekniska nämnden beslutade den 16 juni 2015, § 49 om utredning av 
möjlig placering av ny hundrastgård i västra yttre delarana av Staffanstorps 
tätort och om informationsinsatser avseende befintliga hundrastgårdar samt 
att som yttrande till kommunstyrelsen arbetsutskott överlämna tekniska 
avdelningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-08. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att med hänvisning till det som redovisats i tekniska nämndens beslut§ 49, 
2015, anse motion besvarad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 113, 2015 
Tekniska nämndens beslut§ 49, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-08 
Motion 2014-11-17 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 21(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-09- 14 

§101 Svar på motion om barnomsorg på obekväma 

arbetstider i statfanstorps kommun 
2014-KS-243 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till minoritetsregeln enligt ko mmuna llagen 5 kap. § 36 
å terremittera ärendet t ill kommunstyrelsen för en fördjupad ka rtläggning 
där samtliga fö räld ra r som har barn i fö rskoleålder tillfrågas och a tt frågan 
belyses i Staffanstorps Aktuellt sa mt a tt arbeta in en ekonomisk 
konsekvensanalys för vad som gäller om kommunen tar del av 
st imulansbidrag från sta ten . 

Ärendebeskrivning 

W erner Unger (S ) m.fl. ha r lämna t in en motion om barnomsorg på 
obekväma a rbetstider i Staffansto rps kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutsko tt bes lutade den l september 2014, § 139 a tt re mittera 
mo tionen till barn - och utbildningsnämnden för yttra nde. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2015, § 53 a tt som 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsu tskott överlämna tj änsteskrivelse 
da terad 2015-05-07. 

Yrkanden 

La ila O lsen (S) yrkar , med instämmande av Cecilia Cava llin (MP) och Ra ili 
Pikkusaari (V), a tt kommunfullmä ktige ska besluta a tt å terremittera 
ä rendet till kommunstyrelsen fö r en fö rdjupad ka rtläggning dä r sa mtliga 
föräldrar som har ba rn i fö rskoleålder t illfrågas och att frågan belyses i 
Staffansto rps Aktuellt samt a tt a rbeta in en ekonomisk ko nsekvensanalys 
fö r va d som gä ller om kommunen ta r del av stimulansbidrag från sta ten . 

Nino Vidovic (M ), yrka r med instä mmande av G isela N ilsson (FP), a tt 
kommunfu ll mäktige vid dagens sammanträde sk a besluta att med 
hänvisning ti ll det av ba rn- och utbildningsnämnden i ärendet anförda avslå 
motionen. 

Beslutsgång 

O rdfö randen stä ller proposition på Laila Olsens (S) m.fl. yrkande om 
å terremiss och Nino Vidovics (M) m. fl. yrkande om att 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta a tt med 
hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i ä rendet anförda avslå 
motionen och finner a tt k ommunfullmäktige har besluta t i enlighet med 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande r;>-



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 22(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

Forts. § 101 

Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila Olsens (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Med hänvisning till minoritetsregeln enligt kommunallagen kap. 5 § 36, har 
kommunfullmäktige med 24 ja-röster och 17 nej-röster beslutat att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Ordinarie ledamöter Tiänste;örande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s Ann-Christin Klint - x 

Kronkvist (S) 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD Toni Nilsson (SD ) x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson FP x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD x 
Bertil Persson M Staffan Linde (M) x 
Rickard S. Ekström s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s H ali Liddell (S) x 

Utdragsbestyrka n de 
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statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Berit Lagergren M 

Bo Malmberg MP 
Fredrik Andersson SO 
Raili Pikkusaari v 
Eric Hamilton M 
Werner Unger s 
Helene Öhman --
Nils-Ove Mårtenson M Bertil Palm (M) 
Magnus Lunderquist KO 
Marie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 
Richard Olsson so .Jörgen Kinnstad (SD) 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 115, 2015 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 53, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-07 inklusive bilaga 
Motion 

23(42) 

DATUM: 2015-09-14 
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Kommunfullmäktige 24(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09- 14 

§ 102 Svar på motion om barnomsorg på obekväma tider i 

statfanstorps kommun 
2014-KS-347 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till mino ritetsregeln enligt kommuna llagen 5 kap. § 36 
å terremittera ärendet ti ll ko mmunstyrelsen för en förd jupad kartläggning 
där samtliga föräldrar som har barn i förskoleålder tillfrågas och a tt frågan 
belyses i Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk 
konsekvensanalys för vad som gä ller om kommunen tar del av 
stimulansbidrag från staten. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om barnomsorg p å 
o bekväma tider i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott 
beslutade den 24 november 2014, § 209 att remittera mo tionen till barn
och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2015, § 54 att som 
yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna tj änsteskrivelse 
daterad 2015-05-07. 

Yrkanden 

Laila Olsen (S) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP) och Ra ili 
Pikkusaa ri (V), a tt kommunfullmäktige ska besluta att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för en fördjupad kartläggning där samtliga 
förä ldrar som har barn i förskoleå lder tillfrågas och att frågan belyses i 
Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en ekonomisk konsekvensanalys 
för vad som gä ller om kommunen tar del av stimulansbidrag från staten. 

N ino Vidovic (M), yrkar med instämmande av G isela N ilsson (FP), att 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta att med 
hänvisning till det av barn- och utbildningsnämnden i ärendet anfö rda avslå 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på Laila O lsens (S) m.fl. yrkande om 
å terremiss och Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande om a tt 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta att med 
hänvisning till det av ba rn- och utbildningsnämnden i ärendet anförda avslå 
motionen och finner att kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med 

Ordförandens signatur Ju;;udes signatull Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 25(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-1 4 

Forts. §102 

Nino Vidovics (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstningsresultat 

Med hänvisning till minoritetsregeln enligt kommunallagen kap. 5 § 36, har 
kommunfullmäktige med 24 ja-röster och 17 nej-röster beslutat att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

Ordinarie ledamöter Tiänstg_örande 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 Cavallin MP x 
Björn Magnusson FP x 
Torbjörn Lövendahl s Ann-Christin Klint- x 

Kronkvist (S) 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD Toni Nilsson (SD) x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson FP x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson SD x 
Bertil Persson M Staffan Linde (M) x 
Rickard S. Ekström s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s Hali Liddell (S) x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 

7Jii sign~ 
Utdragsbestyrka n de 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Werner Unger s 
Helene Öhman --
Nils-Ove Mårtenson M Bertil Palm _(_M) 
M agnus Lunderquist KD 
M arie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 
Richard Olsson SD Jörgen Kinnstad (SD) 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 114, 2015 
Tjänsteskrivelse 2015-05-07 inklusive bilaga 
Motion 

26(42) 

DATUM: 2015-09-14 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 27(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-1 4 

§103 Svar på motion om offentlig toalett i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-567 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ge tekniska nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för en god 
informationsskyltning till den offentliga toaletten i James Grill, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i kommande exploatering av 
områdena kring bussterminalen på Malmövägen och i anslutning till 
stationsläget i Hjärup särskilt beakta behov av en "väntsal" som även 
innehåller en offentlig toalett och annan service samt, 

att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om offentlig toalett i Staffanstorps 
kommun. Motionen har i enlighet med ordförandens delegationsbeslut 
2015-01-26 remitterats till kommundirektören för yttrande. 

I Staffanstorps tätort finns idag en offentlig toalett genom ett avtal med 
James Grill, i anslutning till tidigare bussterminalen och med en kort 
gångsträcka från nuvarande knutpunkt för bussarna. Ett större område 
kring både nuvarande och tidigare bussterminal samt där vårdcentralen är 
belägen ägs av Staffanstorps kommun. Platsen har utpekats som lämplig för 
exploatering för bostäder och service. Ett sådant exempel på service kan 
vara en "väntsal" med olika former av service i anslutning till 
busshållplatserna på Malmövägen. 

Förhållandena i Hjärup är likartade- pågående planärenden medger en 
exploatering för bostäder men också för service till resenärer med tåg. 

I båda fallen kan en offentlig toalett ingå i det behov av service för 
resenärer som tillgodoses i exploateringen. 

Yrkanden 

Pia Jönsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att vidta åtgärder för en god informationsskyltning till 
den offentliga toaletten i James Grill, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
i kommande exploatering av områdena kring bussterminalen på 
Malmövägen och i anslutning till stationsläget i Hjärup särskilt beakta 

Ordförandens signatur ();jndes sign/? Ut d r agsbestyrka n de 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 28(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-14 

Forts. § 103 

behov av en "väntsal" som även innehåller en offentlig toalett och annan 
service samt att därmed anse motionen bifallen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 116, 2015 
Motion 2014-12-12 

Ordförandens signatur {y;// 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 29(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5-09-14 

§104 Angående uppdrag som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige beslutar 

att medge a tt Josefine Wraghe (C), Åkarp, 24 7 97 Södra Sand by kvarhåller 
sitt uppdrag som ersä tta re i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2015-
2018. 

Ärendebeskrivning 

Josefine W raghe (C) {tidigare Weber) entledigades den 15 juni 2015, 
kommunfu llmäktige § 82, från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige på egen begäran på grund av fl ytt från kommunen . 

Josefine Wraghe (C) har tidigare av kommunfullmäktige utsetts till ersättare 
i ku ltur- och fritidsnämnden fö r per ioden 2015-2018 vilket uppdrag bon nu 
föres lås fortsätta . 

Yrkanden 

O rdföranden Yvo nne N ilsson (C) yrka r att ko mmunfullmäktige ska besluta 
att medge a tt Josefine Wraghe (C), Åka rp, 247 97 Södra Sandby kva rhå ller 
sitt uppdrag som ersä tta re i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2015-
2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige bar beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

skrivelse 2015-09-03 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 30(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§105 Beslut om handläggning av medborgarförslag 

angående Hjärups idrottsplats 
2015-KS-356 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget angående Hjärups idrottsplats till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 31 juli 2015 inkommit ett 
medborgarförslag angående Hjärups idrottsplats i Staffanstorps kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget angående Hjärups idrottsplats till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-09-02 
Med borgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~/~ ttt1 



Sl affanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 31(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-1 4 

§106 Beslut om handläggning av medborgarförslag om en 

bana för utomhustennis i Hjärup 
2015-KS-368 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om bana för utomhustennis i Hjärup till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 20 augusti 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om bana för utomhustennis i Hjärup. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslut 
om a tt överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget nedan. 

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

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget om bana för utomhustennis i Hj ärup till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-09-02 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur r._ Justerandes signatu r 

~ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 32(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09- 14 

§107 Remittering av motion om barnperspektivet i de 

politiska besluten i statfanstorps kommun 
2015-KS-287 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Raili Pikkusaari (V) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion 
gä llande barnperspektivet i de politiska besluten. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2015-06-15 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de r: 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 33(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-14 

§108 Remittering av motion om riktlinjer för statfanstorps 

kommuns bostadsförsörjning 
2015-KS-376 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion 
gällande riktlinjer för Staffanstorps kommuns bostadsförsörjning. 

Bes l ut s underlag 

Motion inkommen 2015-08-28 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 

er~ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 34(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§109 Remittering motion om frukt till alla barnen under 

skoltid i statfanstorps kommun 
2015-KS-377 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
frukt till alla barnen under skoltid i Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2015-09-02 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~~/-



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 35(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09- 14 

§110 Remittering av motion om utsortering av matavfall i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-378 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion 
gällande utsortering av matavfall i Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion 2015-09-02 

Ord förandens signatur Utdragsbestyrkande 

~/ 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 36(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§111 Anmälningar 
201 5-KS-375 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun för perioden 2015-01-
01 - 2015-04-30 samt förslag till ombudgetering. Dnr 2015- KS- 209 

b) Anbud avseende utförande av webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden. Dnr 2015-KS-196 

c) Socialnämndens kvartals- och individrapport 2015 enligt 4 kap l § SoL 
och 9 § LSS. Dnr 2015-KS-281 

d) Tekniska nämndens beslut § 46/15 gällande motion om anläggning av 
utegym i Hjärup. Dnr 2014-KS-580 

e) Protokoll från Sydvatten AB:s årsstämma 2015-06-05 

f) Protokoll från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Henrik Lerhin (M), Josefine Weber (C) och Ewa 
Thalen Finne (M). Dnr 2015-KS-234, 2015-KS-246, 2015-KS-283 

g) Tackkort för uppvakning vid högtidsdag från Gunnar Lindell 

h) Tackkort för uppvaktning vid högtidsdag från Michael Sandin 

i) Förvaltningsrättens dom i ärende gä llande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen för socialnämndens beslut § 22, 2015 i Staffanstorps 
kommun. Dnr 2015-KS-144 

Ordförandens signatur Ju";i}des signatu/L Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 37(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-1 4 

§112 Beslut om handläggning av medborgarförslag om 

behov av farthinder på Storgatan i Staffanstorp 

2015-KS-385 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt överlämna medborgarförslaget om behov av farthinder på Storgatan i 
Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 3 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om behov av farthinder på Storgatan i Staffanstorp. 

Enligt kommunfullmäktiges a rbetsordning får fullmäktige til l 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medbo rga rförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till bes lut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fa ttas utan 
föregående beredning. Samråd har hå llits om beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svara r fö r sådana 
frågor som medborgarfö rslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Ni lsson (C ) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarfö rslage t om behov av farthinder på Storgatan i 
Staffanstorp till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse 2015-09-14 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 

f / 



staHanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 38(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§113 Beslut om handläggning av medborgarförslag om en 

trädpolicy för statfanstorps kommun 

201 5-KS-386 

Kommunfullmäktige beslut ar 

att remittera medborgarförs laget om en trädpolicy för Staffanstorps 
kommun till kommunstyrelsen fö r yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 3 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om en trädpolicy för Staffanstorps kommun. 

Enligt kommunfu llmäktiges arbetsordning får fu llmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäk tiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram fö rslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fattas utan 
föregående beredning. Samråd ha r hållits om beslutsförslaget nedan. 

Då det ankommer på kommunfu llmäktige att svara på sådana frågor som 
medborgarförslaget rör, fö reslås att medborgarförslaget överlämnas ti ll 
kommunstyrelsen för yttrande. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Ni l.sson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att remittera medbo rga rfö rslaget om en trädpolicy för Staffanstorps 
kommun t ill kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslut sgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast förel igger ett förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordfö randens skrivelse 2015-09-14 
M edborgarför sia g 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

r~ r 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 39(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§114 Interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande gällande avtal med 

Lund om barnomsorg på kväll, helg och natt 

2015-KS-390 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får stä llas och ska besvaras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Raili Pikkusaari (V) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande gä llande avtal med Lund om barnomsorg 
på kväll, helg och natt. 

Beslutsunderlag 

lnterpella tio n 

Ordförandens signatur Ju(Jidcs signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 40(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-1 4 

§115 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunala 

handikapprådet av Gopakumar Nair (S) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Gapakumar Nair (S) från hans uppdrag som ersä ttare i 
kommunala handikapprådet, samt 

att ge va lberedningen i uppdrag att till nästkommande ordinarie 
samma nträde å terkomma med förslag till ny ersättare i kommunala 
handikapprådet. 

Ärendebeskrivning 

Gapakuma r Nair (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunala 
h andikapprådet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Gapakumar Nair (S) 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

r~~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 4 1(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

§116 Interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande gällande plan för utökat ansvar för 

flyktingmottagande 

2015-KS-413 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får stä llas och ska besva ras vid nästkommande 
ordinarie sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en interpella tion stä lld till 
kommunstyrelsens ordförande gä llande plan för utökat ansvar för 
flyktingmottagande. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 

Ordförandens signatu r Justerandes signa~ Utdragsbestyrkande r z {!ttl (/;:__---



Slaffa nstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 42(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-14 

Uppvaktning 

Hali Lidde ll (S) uppvaktas med an ledning av sin födelsedag. 

Joakim Borglin (KD) uppvaktas med anledning av sin föde lsedag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

?" [};t 


