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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

2015-11-02 
18.00-20.00, ajournering 18.10-18.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 117-139 

Ordinarie ledamöter: 

Christi an Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidavie (M) 
Lai la Olsen (S) 
Jonas Andersson (SD) 
Li liana Lindström (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Björn Magnusson (FP) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Margareta Paul i (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Dilton (S) 
Tina Xhemajli (M) 
Björn Larsson (C) 

Björn Stigborg (S) 
Hans Rochester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Nilsson (FP) 
Karin Palmqvist (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SD) 
Bertil Persson (M) 
Rickard Sewerin Ekström 
(S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Beri t Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Raili Pikkusaari (V) 
Eric Hamilton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Öhman (--) 
Ni ls-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) O rdf. 
Magnus Lunderquist (KO) 

Tjänstgörande ersättare: 

Agge Angusson (S) §§ 117-1 39 

Pierre Lindberg (M) §§117-139 

Hali Liddell (S) §§ 117-139 
Bertil Palm (M)§§ 11 7-139 

Staffan Linde (M) §§ 117-139 

Ordförandens signatur 

~~ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

;f?;::&;:;;; 



Slaffanstorps 
kommun 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -02 

Marie Saltarski (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 

Totalt 41ledamöter 

Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) 
Rådhuset, fredagen den 6 november 2015 klockan 14.30 

'{(,JMDL lCtstmwC 
Sekreterare Vesna Casitovski 

. p~ 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 
Slaffa nstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justera t. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 
2015-11-02 
18.00-20.00, a journering 18.10-18.20 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 117-139 

2015-11-09 
2015-12-01 
Rådhuset 

Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Remittering av motion om begränsning av användandet av pyrotekniskt 
material under jul- och nyårshelgen i Staffanstorps kommun från Cecilia 
Ca vallin (MP) ....................... ................. ...... .............................. .. ............. 29 

Uppvaktning ...... ............. .. .... ..... ... ........ ... ......... ...... ... ................ .... .... ..... ... ...... .. .... 30 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur U t d r agsbestyrka n de 

JA! !Il-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 11-02 

§117 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats 

för justering av protokollet 

Kommunful lmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (.M) och Agneta Nilsson (S) att ti llsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll i Rådhuset fredagen den 6 novem ber 
2015 klockan 14.30. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-1 1-02 

§118 Godkännande av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

~/ 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

• Interpellation stä lld till socialnämndens o rdförande gä llande 
valfrihet inom särskilt boende i Staffanstorps kommun 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige av Ove 
Eldståhl (FP) 

• Remittering av motion om att inte teckna fler avtal med 
Migra tiansverket 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag gä llande staket och 
passersystem till försko lor och skolor i Staffanstorps kommun 

• Remittering av motion om begränsning av användandet av 
pyrotekniskt material under jul- och nyårshelgen 

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

J u~~andes sig~ Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§119 Information avseende fullgörande av uppdrag om 

utredning av förutsättningar för ändring av sätt för 

redovisning av statfanstorps kommuns pensionsskuld 
2015-KS-269 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande av lä mnad redovisning lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2012 beslö t kommunfullmäktige att ändra redovisningen av 
pensionsskulden från blandmodellen till fullfonderingsmodellen. 
Beslutet innebar enkelt uttryckt att balansräkningen därmed inkluderade 
kommunens samtliga skulder, även pensionsskulden, men förändringen 
innebar också ett avsteg ifrån lagen om kommunalredovisning. 

Sedan dess har revisionen påpekat detta och menat att räkenskaperna inte 
ger en rättvisande bild. I april 2015 beslutade kommunfu llmäktige att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ändring av 
kommunfullmäktiges beslut från å r 2012. 
Uppdraget skulle redovisas senast den 2 november 2015 . Samtidigt ha r 
regeringen tillsatt en särskild utredning för översyn av lagen om kommunal 
redovisning, inklusive redovisningen av pensionsskulden. Denna utredning 
ska vara klar senast den 30mars 2016. Ett stä llningstagande avseende 
redovisningen av pensionsskulden föreslås invän ta resultatet av den statliga 
utredningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäk tige ska beslu ta 
att med godkännande av lämnad redovisning lägga informationen till 
handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förs lag t ill beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslu tat i enlighet med detta . 

Ordförandens signatur Justerandes s i g~# Utdragsbestyrka n de 

tf i Il/J {/t(__ 
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§120 Delårsrapport/ekonomisk uppföljning för Staffanstorps 

kommun för perioden 2015-01-01 -- 2015-08-31 
2015-KS-420 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning/delårsrapport för tiden 2015-01-01-
2015-08-31 för Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger delårsrapport 2015 för Staffanstorps kommuns 
verksamheter. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunfullmäktige ska besluta att godkänna ekonomisk 
uppföljning/delårsrapport för tiden 2015-01-01 - 2015-08-31 för 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 121,2015 
Delårsrapport för Staffanstorps kommun 
Revisorernas granskningsrap port 

Ordförandens signatur 
,/ 

Justerandes sig na t~ Utdragsbestyrkande 

If /!Jv (JL-- · 
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§121 Nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB 
2015-KS-442 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande av gällande ägardirektiv för Staffanstorps Centrum 
AB (antagen kf§ 203, 2012), anta nytt ägardirektiv för Staffanstorps 
Centrum AB att gälla från och med år 2016 enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har i § 156, 2014 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att under 2015 utarbeta förslag till nytt ägardirektiv att gälla 
fr.o.m. år 2016. 

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sina bolag. 
Ägardirektiv är till för att tydligt klargöra vad man vill med bolaget, vilken 
nytta det förväntas tillföra kommunen och dess invå nare samt ramar och 
villkor för verksamheten. 

Den rättsliga grunden för ägarens styrning finns i kommunallagen och 
aktiebolagslagen. Kommunallagen anger ramarna för kommunens ägande 
av bolag. Den kommunalrättsliga ramen för ägarens inflytande kan kort 
beskrivas så att kommunfullmäktige fastställer kommunens ändamål med 
bolagens verksamheter, genom bolagsordning och ägardirektiv, samt utser 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Innan bolaget fattar beslut av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt ska kommunfullmäktiges 
ställningstagande inhämtas. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 
en särskild uppgift i utövande av tillsyn över bolagen, den så kallade 
förva ltningskontrollen. Kommunstyrelsen ska också i årliga beslut bedöma 
om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamål fullmäktige 
fastställt och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som 
gä ller för verksamheten. Aktiebolagslagen stipulera r också att det i 
bolagsordningen ska uppges inriktning och syfte med bolaget, särskilt om 
det finns fler syften än vinstmaximering. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S ), att 
kommunfullmäktige ska besluta att då med upphävande av gällande 
ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB (antagen kf§ 203, 2012), anta 
nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB att gä lla från och med å r 
2016 enligt bilaga l. 

Ordförandens sign~ L r Utdragsbestyrkande Justerandes s ign~ 

/IV v~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11 -02 

Forts. § 121 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 123, 2015 

Utdragsbestyrka n de 
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2015-08-13 

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB 

1 (6) 

Detta ägardirektiv avser staHanstorps kommuns bolag- staHanstorps Centrum 
AB (556189-1622), (nedan kallat bolaget) och har antagits av 
kommunfullmäktige i §XXX 2015. Ägardirektivet har fastställts på 
bolagsstämma 2015-xx-xx. 

1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Bolaget ägs av Staffanstorps kommun och är en del av kommunens verksamhet. 
Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Dess verksamhet regleras, utöver lag 
och bolagsordningen, av kommunövergripande direktiv/ policys (tillämpliga 
delar) utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och fastställda 
av bolagsstämman, samt av kommunfullmäktige antagna bestämmelser för 
arvoden. 

2 Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdat direktiv. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

3 Kommunens insyn och styrfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap l§ kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens insyn och 
styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna 
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viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/u telämnande skett. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap l a§ kommunallagen har 
att fa tta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

4 Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget 
får inte bed riva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget 
får inte heller bed riva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 
kompetensen. 

Bolaget har till uppgift att: 

Äga och förvalta sådana aktiebolag som enligt 2 kap 7§ kommunallagen 
drivs för att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tj änster åt 
medborgarna i Staffanstorps kommun. 

Bolaget ska vid behov tillhandahålla administrativa eller andra tjänster 
åt Staffanstorps kommun. Detta ska ske mot skälig marknadsmässig 
ersättning. 

5 Ekonomi 

Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och ha en ekonomisk ställning som 
medger utveckling utan ägartillskott. 

Bolagets resultat efter finansiella poster och exklusive reavinster/- förluster ska 
förstärkas årligen fö r a tt vara positivt senast vid utgången av år 2020. 
När resultatet så medger ska bolaget lämna avkastning till kommunen. 

Då upplåningskostnad med pantbrev som säkerhet är a tt likställa med 
upp låning mot kommunal borgen ska beslutad borgensram i första hand 
nyttjas. Bolaget ska årligen betala borgensavgift till kommunen. Storleken på 
avgiften beslutas av kommunfullmäktige. 

Fr o m år 2020 ska bolaget amortera på upptagna lån. Amorteringsnivån ska 
årligen minst motsvara den totala avskrivningsnivån . 
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Ovanstående ska utgöra utgångspunkt för bolagens verksamhetsmässiga och 
ekonomiska planering. 

6 Mål för bolagets verksamhet 

Målet för bolagets verksamhet är att samordna dotterbolagens verksamheter på 
ett sådant sätt att samordningsvinster uppstår, samt att förenkla och förtyd liga 
styrningen av de i koncernen ingående dotterbolagen. 

6.1 Bolaget ska ge Slaffanstorps Energi AB direktiv om att: 

a) inom sitt koncessionsområde verka för en långsiktigt stabilleverans av 
energi 
b) utveckla elnätet på ett sätt som är el-, drift- och personsäkert 
c) återinvesteringstakten i elnätet ska vara av sådan omfattning att en 
långsiktig stabilleverans avelenergi kan säkerställas 
d) bibehålla reservkraftverk så att den totala reservkraften inte understiger 
vad den är vid dessa ägardirektivs antagande (ca l MW) 
e) bolaget ska miljöcertifieras 

6.2 Bolaget ska ge Slaffanstorps Kommunfastigheter AB direktiv 
om att: 

a) ha som föremål fö r sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med kommunala verksamhetslokaler och 
därtill hörande kollektiva anordningar 
b) förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler 
c) sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter 
d) äga och förvalta vindkraftverk för sin egen elförbrukning 
e) ta miljömässiga hänsyn i alla beslut, både avseende nyproduktion och 
befintligt bestånd 

6.3 Bolaget ska ge Staffanstorpshus AB direktiv om att: 

a) i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Staffanstorps kornmun 
genom att förvärva, äga, bebygga förvalta, förädla och försä lja fastigheter och 
tornträtter. 
b) ta miljömässig hänsyn i alla beslut, både avseende nyproduktion och 
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befintligt bestånd 
c) äga och förvalta vindkraftverk 

6.4 Bolaget ska ge Slaffanstorps Fibernät AB) direktiv om att: 

a) äga och bygga ut det befintliga kommunala fibernätet 
b) uppgradera fibernät till ett s k öppet stadsnät, enligt de kriterier och 
förutsättningar som beskrivs i Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 
c) prioriteringar vid utbyggnad ska göras utifrån den sammanlagda 
samhällsnyttan av varje insats 

7 Kommunfullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Nedanstående gäller även för beslut som fattas i respektive 
dotterbolag. 

Kommunfullmäktiges beslut ska alltid inhämtas såvitt avser 

a) större investeringar och större försäljningar av egendom, då till ett belopp 
överstigande 75 miljoner kronor, per enskild affär 
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

Uppstår tveksamhet huruvida ett ställningstagande krävs ska bolaget samråda 
med kommunstyrelsen. 

8 Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med den samma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och la §§ kommunallagen. 

9 Information och ägardialog 
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Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska medverka vid minst 2 samrådsmöten per år. Dessa ska behandla 
analys av bolagens ekonomi, verksamhet och strategi. 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) VD-rapporter inkluderande en beskrivning av verksamhetsutvecklingen, 
ekonomisk och finansiell analys, bedömning av årets måluppfyllelse, resultat
och balansräkning samt väsentliga nyckeltal 
d) delårsrapport enligt de anvisningar och tidplaner som upprättas av 
kommunen 
e) av styrelsen godkänd årsredovisning inkl. revisionsberättelse och 
granskningsrapport, enligt de anvisningar och tidplaner som upprättas av 
kommunen 
f) beslutad årlig plan för intern kontroll, 
g) uppföljning av den årliga interna kontrollen inklusive och en beskrivning 
av beslutade åtgärder 

10 Upphandling 

Bolaget ska, när så är lämpligt, medverka i samordnad upphandling av varor 
och ~änster tillsammans med Staffanstorps Kommun. 

11 Informationssammanträde 

Bolaget skall årligen anordna informationssammanträde för ledamöterna och 
ersättarna i kommunfullmäktige. Vid sammanträdet skall styrelseordförande, 
verkställande direktör, revisorer och lekmannarevisorer närvara och besvara 
frågor om bolagskoncernens verksamhet. Informationssammanträdet sker 
lämpligen i samband med ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. Vid 
informationssammanträdet får styrelseledamöter, verkställande direktör och 
revisorer och lekmannarevisorer lämna sådan information som aktieägarna 
enligt aktiebolagslagen äger förfoga över. Undantaget är sådan information 
som är föremål för sekretesskydd. 
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12 Allmänna handlingar 

Bolaget med dotterbolag ska tillämpa kommunens arkivreglemente. 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen. 

13 Revisorer och lekmannarevisorer 

6(6) 

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s uttalande Rev U17 om gemensam 
revison tillämpas i tillämpliga delar. 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom 
ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första 
stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelsen. 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 12(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-02 

§122 Sammanträdesdatum 2016 för kommunfullmäktige 
2015-KS-444 

Kommunfullmäktige beslutar 

att faststä lla sammanträdesdatum för år 2016 fö r kommunfullmäktige 
enligt bilaga l. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser fastställande av sammanträdesdatum och tider för år 2016 
för kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa 
sammanträdesdatum för år 2016 för kommunfullmäktige enligt bilaga l. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 127, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

2015-09-29 1( 1) 

KSAU KS KF 
Måndagar kl 09.30 Måndagar kl18.00 Måndagar kl 18.00 

(7 december 2015) 8 februari 

22 februari 7 mars 
21 mars 

121mars 14 april 125 april 

18 april 2 maj 
13 juni 

16 maj 30 maj (Budget, OBS! ki.09.00) 

119 september 13 oktober 117 oktober 

110 oktober 131 oktober 121 november 

14 november 28 november 12 december 
(julavslutning, obs! kl. 16.00) 

Obs! 
Kommunfullmäktige kommer även kallas till två heldagssammanträden enligt 
nedan: 

Onsdagen den 17 februari kl. 09.00-16.00 - Förutsättningar för budget 2017, l 
Onsdagen den 9 mars kl. 09.00-16.00- Förutsättningar för budget 2017, 2 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 13(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-02 

§123 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens 

ordförande gällande plan för utökat ansvar för 

flyktingmottagande i statfanstorps kommun 
2015-KS-413 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en interpella tion ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) gä llande plan för 
utökat ansvar för flyktingmottagande i Staffanstrops kommun. 

Vid dagens sammanträde besvarade kommunstyrelsens ordförande 
interpellationen enligt skriftligt interpellationssvar da ter a t 2015-1 0-22. 

Efter yttrande från kommunstyrelsens ordfö rande Christian Sonesson (M), 
David Wittlock (MP), Pierre Sjöström (S), Jonas Andersson (SD ), Richard 
La rsson (S) och Agge Angusson (S) konstate rar ordföranden Yvonne 
Nilsson (C) att ordet ej begärs för ytterligare anföranden och fö rklarar 
därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes interpellationssvar 2015-10-22 
Interpellation 
Kommunfullmäktiges beslut§ 116 ,2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de r/ !W ~ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 14(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-02 

§124 Svar på interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande gällande avtal med Lund 

om barnomsorg på kväll, helg och natt 
2015-KS-390 

Kommunful lmäktige beslutar 

att lägga ärendet till hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

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

Vid dagens sammanträde besvarade ba rn- och utbildningsnämndens 
ordförande interpella tionen enligt skriftligt interpellationssvar daterat 
2015-10-22. 

Efter yttrande frå n barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino 
Vidovic (M), Lars Öst (V) och Cecilia Cavallin (MP) konstatera r 
ordföranden Yvonne Nilsson (C) a tt ordet ej begärs för ytterliga re 
anföranden och fö rklarar därefter överläggningen avs lutad. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens ordfö randes interpellationssvar 2015-10-22 
lnterpella tio n 
Kommunfu llmäktiges beslut § 114, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 15(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15-11-02 

§125 Val av ersättare i kommunala handikapprådet för år 2015 
2015-KS-403 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till ny ersättare i kommunala handikapprådet för år 2015 utse Anita 
Bonder (S), Åkertäppan 3, 245 37 Staffanstorp . 

Ärendebeskrivning 

Va lberedningen föreslår att Anita Bonder (S) utses till ny ersättare i 
kommunala handikapprådet efter Gopakumar Nair (S). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges bes lut § 115, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~/ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 16(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 11-02 

§126 Val av nämndemän vid Lunds tingsrätt för tiden 2016-2019 
2015-KS-432 

Kommunfullmäktige beslutar 

att till nämndemän vid Lunds tingsrä tt för tiden 2016-2019 utse följande: 

l. Eva Velin (M), Sarabandvägen l, 245 42 Staffanstorp 

2 . Carina Di lton (S), Lärkvägen 110, 245 62 Hjärup 

3. Hans Rochester (M), Wibergs väg 17, 245 32 Staffa nstorp 

4. Agge Angusson (S), Krutmakarevägen 2, 245 35 Staffanstorp 

5 . Annalena Asenov (FP), Lagmansvägen 11, 245 41 Staffanstorp 

6. Fredrik Olson (S), Staniastigen l B lgh 1102, 245 44 Staffanstorp 

7. Anders O lsson (C), Verkmästarevägen 3, 245 35 Staffanstorp 

8. Jörgen Kinnstad (SD), Kyrka byvägen 79, 245 93 Staffanstorp 

9 . Zoltan Puszta i (KD), Knutsborg 102, 245 45 Staffanstorp 

10. Cecilia Cava llin (MP), M å ngränd 5, 245 38 Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfu llmäktige har att utse 10 nämndemän vid Lunds tingsrätt för 
tiden 2016-2019. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens förslag§ l, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 17(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§127 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 

mandatperioden 2015-2018 
2015-KS-447 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga M a lin Clarke (MP) från hennes uppdrag som ledamot i ku ltur
och fritidsnämnden, samt 

att till ny ledamot i kultu r- och fritidsnämnden för manda tperioden 2015 -
2018 utse Conny Strömberg (MP), Domarringen 23, 245 4 1 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Ma lin Clarke (MP) har genom skrivelse daterad 2015-1 0-05 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot i kultu r- och fritidsnämnden. 

Valberedningen föreslår att Conny Strömberg (MP) utses till ny ledamot i 
kultur- och fr itidsnämnden efter M alin Clarke (M P). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 201 5-10-05 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~/ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 18(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5-11-02 

§128 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

förbud av all försäljning av fyrverkeripjäser i statfanstorps 

kommun 
2015-KS-409 

Kommunfu llmäktige beslutar 

att överlämna medbo rga rförs laget gällande fö rbud a v a ll fö rsäljning av 
fyrverkeripjäser i Staffansto rps kommun till kommunstyrelsen fö r beslut om 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

T ill Staffanstorps kommun har den 18 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gä llande fö rbud av a ll försäljning av fyrverkeripj äser i 
Staffansto rps kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmä ktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna a tt besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ä rendet är av principiell 
beskaffenhet eller av stö rre vik t. Kommunfullmäktiges o rdförande ka n efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fra m fö rslag till beslut 
om att överlämna medborgarfö rslaget. Såda na beslut får fa ttas utan 
fö regående beredning. Samrå d har hållits om bes lutsförs laget nedan. 

I Staffansto rps kommun är det kommunfullmäktige som svara r fö r sådana 
frågo r som medborgarfö rslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att ko mmunfu llmäktige ska besluta 
a tt överlämna medbo rgarförslaget gä llande förbud av a ll försä lj ning av 
fyrverkeripjäser i Staffanstorps kommun till kommunstyre lsen för beslut om 
beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmä ktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 20 15-10-20 
M ed borgarfö rslag ink. 2 01 5-09-18 

Ordförandens sig nr/ , 
.AM 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 19(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§129 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

tennisplaner i Hjärup 
2015-KS-426 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget gällande tennisplaner i Hjärup till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Till Staffanstorps kommun har den 22 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag med önskemål om tennisplaner 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. Kommunfullmä ktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag t ill beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan 
föregående beredning. Samråd har hå llits om beslutsförslaget nedan. 

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

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C ) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget gä llande tennisplaner i H järup till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 20 15-10-22 
Medborgarförslag ink. 2015-09-22 

Ordförandens signatu r Utdragsbestyrka n de 

9f~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 20(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§130 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att en 

regnbågsflagga ska hissas i statfanstorp och Hjärup 
2015-KS-430 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om att en regnbågsflagga ska hissas i 
Staffanstorp och Hjärup till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 23 september 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om att en regnbågsflagga ska hissas i Staffanstorp och 
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 förs lag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fa ttas utan 
föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun ä r det ko mmunstyrelsen som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget om att en regnbågsflagga ska hissas i 
Staffanstorp och Hjärup till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-10-20 
Medborgarförslag ink. 2015-09-23 

Ordförandens signatu r Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 21 (30} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§131 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

sanitär olägenhet Bråhögsplatsen 7 och 8 i statfanstorps 

kommun 
2015-KS-446 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt överlämna medborgarförslaget gä llande sanitär o lägenhet på grund av 
stora träd mella n Bråhögsplatsen 7 och 8 i Staffanstorps kommun till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps ko mmun har den 6 oktober 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gä llande sanitär o lägenhet mellan Bråhögsplatsen 7 och 
8. 

Enligt kommunfullmäktiges a rbetsordning får ful lmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att beslu ta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av princip iell 
beskaffenhet eller av stö rre vikt. Kommunfullmä ktiges o rd förande ka n efter 
sa mråd med kommunfu llmäktiges presidium lägga fram fö rslag till beslu t 
om a tt överlämna medborgarfö rslaget. Sådana beslut får fattas utan 
fö regående beredning. Samrå d har hå lli ts om beslutsförslaget nedan . 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana 
frågo r som medborgarfö rslaget rö r. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C ) yrka r att kommunfullmäktige ska beslu ta 
att överlämna medbo rgarförslaget gä llande sanitä r o lägenhet på grund av 
stora träd mellan Bråhögsplatsen 7 och 8 i Staffanstorps kommun till 
tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta terar att det endast föreligge r ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrive lse 2015-10-22 
M edborgarförslag ink. 2015-1 0-06 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 22(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§132 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

gatubelysningen på Dressinvägen i Hjärup 
2015-KS-465 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget gällande gatubelysningen på 
Dressinvägen i Hjärup till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 19 oktober 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gällande komplettering av gatubelysningen på 
Dressinvägen i Hjärup. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fu llmäktige 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 få r 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 gällande gatubelysningen på 
Dressinvägen i Hjärup till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-10-20 
Medborgarförslag ink. 2015-10-19 

Ord föra ndens signatur Utdragsbestyrkande 

f/{1 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 23(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§133 Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande gällande barn- och utbildningsnämndens mål 

och budget 2016 
2015-KS-469 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande gä llande barn- och utbildningsnämndens 
mål och budget 2016. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2015-10-20 

Ordförandens signatu r Utdragsbestyrka n de 

/)ty; ~ 
l ~ 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 24(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 1-02 

§134 Anmälningar 
2015-KS-410 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Protokoll från Länsstyrelsen Skå ne gä llande inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Dnr 2015-KS-408 

b) Meddelande från Länsstyrelsen Skåne gällande begravningsombudens 
årsberättelser 2014 . Dnr 2015-KS-451 

c) Socialnämndens rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap l § SoL 
och 9 § LSS. Dnr 2015-SN-55 

d) Tekniska nämndens beslut gä llande medborgarförslag om toaletter i 
Balders hage. Dnr 2014-KS-369 

e) Tekniska nämndens beslut gä llande medborgarförslag om plantering för 
ett skönare torg. Dnr 201 4-KS-78 

f) Tackbrev från Rädda Barnen gä llande gåva på 2650 kronor från 
kommunfullmäktige i Staffanstorp. Dnr 2015-KS-470 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 25(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15- 11-02 

§135 Interpellation ställd till socialnämndens ordförande 

gällande valfrihet inom särskilt boende i statfanstorps 

kommun 

2015-KS-477 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation stä lld till socialnämndens 
ordförande gä llande valfrihet inom särskilt boende i Staffanstorps kommun 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2015-10-22 

Ordförand ens signatu r Utdragsbestyrkande 

~-



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 26(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§136 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

av Ove Eldståhl (FP) 

2015-KS-481 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Ove Eldståhl (FP) från hans uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, samt 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för 
utseende av ny ersä ttare i kommunfullmäktige efter Ove Eldståhl (FP). 

Ärendebeskrivning 

Ove Eldståhl (FP) har genom skrivelse daterad 2015-10-28 avsagt sig sitt 
uppdrag som ersä tta re i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2015-1 0-28 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 11-02 

§137 Remittering av motion om att inte teckna fler avtal med 

Migrationsverket från Jonas Andersson (SD) 

2015-KS-479 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas samt överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Andersson (SD) har lämnat in en motion om att Staffanstorps 
kommun inte ska teckna fler avta l med Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 

Motion 2015-10-28 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

~:-



statfanstorps 
kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-11-02 

§138 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

staket och passersystem till förskolor och skolor i 

statfanstorps kommun 

2015-KS-483 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget gällande staket och passersystem till 
förskolor och skolor i Staffantstorps kommun till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivn ing 

Till Staffanstorps kommun har den 29 oktober 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gällande staket och passersystem till försko lor och skolor 
i Staffanstorps kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige t ill 
kommunstyrelsen eller a nnan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende som 
har väckts genom medborgarförs lag, utom om ärendet är av principiell 
beska ffenhet 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 ha r hållits om beslu tsförslaget nedan. 

I Staffanstorps kommun är det barn- och utbildningsnämnden som svarar 
för sådana frågor som medborgarförslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
a tt överlämna medborgarförslaget gä llande staket och passersystem ti ll 
förskolor och skolor i Staffantsto rps kommun till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag ink. 2015-10-29 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de or/ 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 29(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-11-02 

§139 Remittering av motion om begränsning av användandet av 

pyrotekniskt material under jul- och nyårshelgen i 

Staffanstorps kommun från Cecilia Cavallin (MP) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas samt överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion om begränsning av 
användandet av pyrotekniskt material under jul- och nyårshelgen 

Beslutsunderlag 

Motion ink. 2015-10-29 

Ordförandens sign~/' Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens sig natur 

'f; 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 1-02 

Uppvaktning 

Anna Carlströmer (V) uppvaktas med anledning av sin födelsedag. 

Utdragsbestyrkande 


