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DATUM: 20 15- 12-07 

§156 Information gällande ny hemsida för Staffanstorps kommun 

Ordförandens sig natur 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen till ha ndlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunikatören Johanna Livvenborg informerar om det pågående arbetet 
med införa nde av ny hemsida för Staffanstorps kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§ 157 Information, återrapportering med anledning av 

utredningsuppdrag gällande Bråhögsbadet i statfanstorps 

kommun 
2014-KS-536 

Arbetsutskottet beslutar 

att lägga informationen ti ll hand lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut § 2018, 2014 gett 
kommundirektören och fastighetsägaren i uppdrag att arbe ta fram 
beslutsunde rlag gä llande renovering av Bråhögsbadet i Staffanstorps 
kommun. 

Mikael Forsberg, VD Staffanstorps Centrum AB, informerar om den 
pågående utredningen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015- 12-07 

§ 158 Yttrande över remiss Mål och myndighet - en effektiv 

styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86 
2015-KS-480 

Arbetsutskottet beslutar 

att Staffanstorps kommun avstå r från att yttra sig över remissen "M ål och 
myndighet- en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps kommun har få tt en inbjudan att till Socialdepartementet 
yttra sig över remissen Må l och myndighet- en effektiv styrning av 
jämstä lldhetspolitiken, SOU 2015:86. 

Efter genomgång av SOU 2015:86 kan konstateras att den till övervägande 
del handlar om den statliga styrningen av jämstä lldhetspolitiken och endast 
marginellt berör kommunernas arbete. Då sakinnehå llet inte har någon 
påverkan på kommunens arbete fö reslås att Staffanstorps Kommun avstår 
från att yttra sig. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt a rbetsutskottet ska besluta att Staffanstorps 
kommun avstår från att yttra sig över remissen "Mål och myndighet- en 
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 201 5: 86 . 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r att det endast fö religger ett fö rslag t ill beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Remiss, SOU 2015:86 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-07 

§ 159 Plan för integrering samt bostadsstrategi för nyanlända i 

statfanstorps kommun 
2015-KS-551 

Arbetsutskottet beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att upprä tta en plan för integrering 
samt en bostadsstrategi för nyanlända. 

Ärendebeskrivning 

En ny lagstiftning har föreslagits träda i kraft den l mars 2016 avseende 
anvisning till kommunerna av nyanlända. Huvuddragen i den föreslagna 
lagstiftningen redovisas nedan: 

• Anvisningar ko mmer att kunna göras även till kommuner som in te 

har frivilliga överenskommelser om mottagande. 

• Beslut om anvisning är inte överklagbara fö r kommuner eller 

enskilda. 

• Viss tidsfrist mellan anv isningsbeslut och mottagande i kommunen 

kommer att ges. 

• Den som tackar nej t ill att bosätta sig i en anvisad kommun har in te 

rätt att bo kvar på anläggningsboendet 

• Anvisningskommunen kommer inte att kunn a erbjuda bosä ttning i 

andra kommuner. 

Vad gä ller anvisning fa stställs först länsvisa ta l och dessa bryts sedan ner i 
kommunvisa ta l för anta let nyanlända som kommer a tt anvisas . För 
Staffansto rps kommun ä r 98 nyanlända det pre liminära ta let för 2016. 
Kommunerna har att lösa bostadsfrågan och här tas ingen hänsyn till hu r 
kommunen redovisat situationen på sin bostadsmarknad. Att planera för 
integration och bostäder kommer att vara avgörande för hur väl de som 
anländer till kommunen kommer a tt lyckas p å sin väg till egen försörjning 
och att skapa en trygg tillvaro . 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
att ge kommundirektören i uppdrag a tt upprätta en plan för integrering 
samt en bostadsstrategi för nyanlända. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

Forts. § 159 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endas t föreligger ett förslag till beslut och 
finner arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-1 2-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-12-07 

§ 160 Ansökan om stöd till storkprojektet i Skåne för 2016 
2015-KS-412 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avstå från att lämna bidrag ti ll storkprojektet i Skåne. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan har inkommit från Storkprojektet i Skåne daterad 23 november 
2015 om 30 000 kr i stöd ti ll verksamheten för 2016 . Pro jektet är ett 
samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne, som även är huvudman, 
och Skånes Ornitologiska Förening som syftar till a tt å teretablera en 
fr ilevande popu lation sto rkar i Skåne. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), a tt a rbetsutskottet ska bes luta föreslå kommunstyrelsen 
beslu ta a tt avstå från att lämna bidrag ti ll Storkpro jektet i Skåne. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag till beslut och 
finner arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 15-11-30 
Ansökan om stöd ti ll Storkprojektet i Skåne 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§161 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i Staffanstorps 

kommun 
2014-KS-463 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
tj änsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avs lå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012, § 45, att å terremittera 
medborgarförslaget om loka lbussar i Staffanstorps kommun ti ll 
kommunstyrelsen fö r att utreda mö jligheterna att införa lokalbussl injer 
inom kommunen, gä rna i form av mindre eldrivna fordon, samt 
kos tnadsa lterna tiv för detta. 

Vid arbetsutskottets beredning av ärendet den23mars 2015, § 34, 
å terremitterades medborgarförslaget till kommundirektören fö r att 
kompletteras med en kostnadsberäkning. 

Kommundirektö ren har i tjänsteskrivelse da terad 2015-11-29 redogjort för 
ä rendet enligt arbetsutskottets lämnade direktiv. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r i fö rsta hand att arbetsutskottet ska besluta att 
å terremittera ärendet till kommundirektören för en fördjupad utredning 
med lokalbusslinje och trafik med elbussa r, samt i and ra hand a tt 
arbetsutsko ttet ska besluta fö reslå k ommunstyrelsen bes lu ta fö reslå 
kommunfullmäktige beslu ta a tt bifa lla medborgarförslaget. 

Ordfö randen Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskotte t vid dagens 
sammanträde ska besluta fö res lå ko mmunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfu llmäk tige besluta att med hänvisning till det som redovisa ts i 
kommundirektörens t jänsteskrivelse, daterad 201 5-1 1-29, avslå 
medborga rförslaget, samt avslag så på Pierre Sjöströms (S ) yrkanden enligt 
ovan. 

Beslutsgång 

O rdföranden stä ller först pro position på Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrka nde om å terremiss och på eget yrkande om att ä rendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att arbetsutskottet har besluta t 
att ä rendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordförandens signa tur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

Forts. § 161 
Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) 
andrahandsyrkande och eget yrkande enligt ovan och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för egna yrkanden 
enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-11-29 
Motion 

Justerandes signat ur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 2-07 

§162 Svar på motion angående en lokalbuss inom statfanstorps 

kommun av Cecilia Cavallin (MP) 
2014-KS-348 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyre lsen besluta föreslå kommunfu llmäktige 
besluta 

att med hänvisning ti ll det som redovisa ts i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, da terad 2015-11 -25, avslå mo tionen. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cava llin (MP) ha r lämna t in en motion gä llande en lokalbuss i 
Staffansto rps kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 
november 2014, § 21 O, a tt remittera motionen till kommundirek tören för 
yttrande. 

Kommundirektö ren har i tjänsteskrivelse daterad 20 15-11 -25 yttra t sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar i första hand a tt arbetsutsko ttet ska besluta att 
å terremittera ärendet till kommundirektören för en fö rd jupad utredning 
med lokalbusslinje och trafik med elbussa r, samt i andra hand att 
a rbetsutsko ttet ska besluta föreslå kommunstyrelsen bes luta föreslå 
kommunfullmäktige besluta a tt bifa lla motionen. 

Ordföra nden Christian Sonesson (M) yrkar a tt arbetsutsko ttet vid dagens 
sammanträde ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta fö reslå 
ko mmunfullmäktige besluta a tt med hänvisning till det som redovisa ts i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse , daterad 2015-11-25, avslå motionen , 
samt avslag så på Pierre Sjöstt·öms (S) yrkanden enligt ovan . 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller fö rst proposition på Pierre Sjöstt·öms (S) 
fö rstahandsyrkande om å terremiss och på eget yrkande om att ä rendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde och finner att a rbetsutskottet har besluta t 
att ä rendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden stä ller därefter prop osition på Pierre Sjöströms (S) 
and rahandsyrkande och eget yrkande enligt ovan och finner att 
arbetsutskottet har beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-07 

For ts. §162 

Reservationer 

Pierre Sjöström (S) rese rve ra r sig muntligt till förmån för egna yrkanden 
enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

Ko mmundirektörens tjä nsteskri ve lse 2 01 5-11-25 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§ 163 Svar på motion om barnomsorg på obekväma tider i 

Staffanstorps kommun av Cecilia Cavallin (MP) 
2014-KS-347 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet återupptar för beredning motion gä llande barnomsorg på 
obekväma tider i Staffanstorps kommun av Ceci lia Cavallin (MP). 

Vid kommunfullmäktiges hand läggn ing av ärendet den 14 september 2015, 
§ 102, återremitterades ärendet med hänvisning till minoritetsregeln enlig t 
kommunallagen 5 kap. § 36 för en fördjupad kartläggning där samtliga 
förä ldrar som har barn i fö rskoleå lder tillfrågas och att frågan belyses i 
Staffanstorps Aktuellt samt a tt arbeta in en ekonomisk konsekvensana lys 
för vad som gä ller om kommunen tar del av stimulansbidrag från sta ten. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S) , att arbetsutsko ttet ska beslu ta att remittera motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det end ast föreligger ett fö rslag ti ll beslu t och 
finner a tt a rbetsutsko ttet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, remittering 2015-1 1-29 
M otion 
Kommunfu llmäktiges beslut § 102, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-07 

§164 Svar på motion om barnomsorg på obekväma arbetstider i 

Staffanstorps kommun av Werner Unger (S) 
2014-KS-243 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet återupptar för beredning motion gä llande barnomsorg på 
obekväma a rbetstider i Staffanstorps kommun av W erner Unger (S ). 

Vid kommunfullmäktiges handläggn ing av ärendet den 14 september 2015, 
§ 101, återremitterades ärendet till kommunstyrelsen med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt kommunallagen 5 kap. § 36 för en fördjupad 
kartläggning där samtliga föräldrar som har ba rn i fö rskoleå lder ti llfrågas 
och att fråga n belyses i Staffanstorps Aktuellt samt att arbeta in en 
ekonomisk konsekvensana lys för vad som gä ller om kommunen tar del av 
stimulansbidrag från staten. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att arbetsutskottet ska besluta a tt remi tte ra motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, remittering 2015-11-29 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§165 Svar på motion om lekplatser i kommunal regi i 

statfanstorps kommun av Pia Jönsson (S) 
2014-KS-568 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att med hänvisn ing ti ll det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-25, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en mo tio n gäll ande lekpla tser i kommuna l 
regi. Kommunstyrelsens ordförande beslu tade den 26 januari 2015 a tt 
remittera motionen ti ll kommundi rektören för yttrande. 

Ko mmundirektö ren ha r i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-25 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Ordfö randen Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt 
med hänvisning till det som redovisats i kommundirektö rens 
tj änsteskrivelse, da terad 2015-11-25, avslå mo tionen. 

Pierre Sjöström (S) yrka r a tt a rbetsutskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta föres lå kommunfullmäktige beslura a tt bifa lla 
motionen. 

Beslutsgång 

O rdföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att ar betsutskottet 
har beslutat i enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Pie rre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till fö rmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteskrive lse 2015-11-25 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-07 

§166 Svar på motion om översyn av gemensamhetsanläggningar 

i Staffanstorps kommun av Pierre Sjöström (S) m.fl. 
2014-KS-566 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunful lmäktige 
besluta 

att en utredning av huvudmannaskapsfrågo rna ska utgöra ett underlag fö r 
nästa revidering av Staffansto rps ko mmuns Översiktsplan. Ambitionen ä r 
att genom brett parlamentariskt a rbete avgöra frågan och därmed uppnå 
långsiktighet, samt 

a tt dä rmed anse mo tionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) m.fl. har lä mnat in en motion gä llande översyn av 
gemensa mhetsanläggninga r i Staffanstorps kommun. 

M otionärerna yrka r att huvudprincipen fö r a ll kommande byggnation ska 
va ra att kommunen ansvarar inom kvartersmarken fö r grönområden, de 
lo kala gato rna inklusive belysning, va tten- spillva tten- och 
dagvattenledningar samt ev. gång- och cykelväga r. M otionäre rna yrkar 
också att det som huvudprincip ska utta las a tt gemensamhetsanläggningar 
inte ska förekomma i kommande byggnationer samt att ansvare t för 
befi n tliga gemensamhetsanläggninga r fö r vatten-, spillvatten och 
dagva ttenledninga r övertas av Staffa nstorps ko mmun. 

Den frågeställning som motionä rerna belyser bruka r betecknas som 
" huvudmannaskapsfrågor " d v s vem som i ett område ska vara huvudman 
för gemensamma ytor och teknisk försörjning. Huvudmannaskapsfrågorna 
ha r en långsiktig bäring på hur områden ska exploa teras och ger en 
kostnadsmässig fördelning som är en grunduppgift fö r kommande 
budgetar. Att förändra ett gä llande synsä tt kan få stor påverkan på hur 
områden utformas och i fö rlängningen på hur ko mmunens översik tspla n 
ska forma framtiden. Frågan bör därfö r få en g rundlig utredning och ett 
principiellt stä llningstagande göras i samband med nästa revidering av 
kommunens översiktsplan. Stä llningstagandet måste ha en bred majori tet så 
att det kan gälla över en lång tid - ett a llt för fö ränder ligt synsätt ä r mycket 
svårt a tt hantera både gentemot medborga rna och fö r den tekniska 
försörjningen . En koppling måste också göras t ill framtida dagvattenfrågor 
och hantering av dimensioneringa r i va -nät. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



s taffa nstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

Forts. § 166 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S) , att arbetsutskottet ska besluta föres lå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att en utredning av 
huvudmannaskapsfrågo rna ska utgöra ett underlag fö r nästa revidering av 
Staffanstorps kommuns Översiktsplan. Ambitionen är att genom brett 
parlamentariskt arbete avgöra frågan och därmed uppnå långsiktighet, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 15-1 1-25 
Motion 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§167 Svar på motion om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i 

statfanstorps kommun av Pierre Sjöström (S) 
2015-KS-36 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

a tt bifalla motionens första att-sats innebärande a tt ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta riktlinjer för kornmunens konstnärliga utsmyckning, 

a tt bifa lla mo tionens tredje att-sats innebärande a tt ku ltur- och 
fr itidsnämnden ansva rar för uppfö ljningen av de nya riktlinjerna, samt 

att avslå motio nens andra a tt-sa ts. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en mo tion om riktlinjer fö r konstnärlig 
utsmyckning i Staffanstorps kommun. Kommuns tyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 23mars 2015, § 37, att remittera motionen till 
kommundirektören fö r yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
mo tio nen. 

Yrkanden 

Ordföranden C hristian Sonesson (M) yrka r, med instä mmande av Pierre 
Sjöström (S), att a rbetsutskottet ska besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifa ll a mo tionens första a tt
sats innebärande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer 
för ko mmunens ko nstnä rliga utsmyckning, att bifa ll a mo tio nens tredje a tt
sa ts innebärande a tt kultur- och fritid snämnden a nsvara r för uppfö ljningen 
av de nya riktlinjerna, samt att avslå mo tionens andra att-sa ts. 

Beslutsgång 

O rdföranden ko ns taterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att a rbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-11-29 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.!1 



sta tfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§168 Svar på motion om utökad tydlighet vid hänvisning av 

ärende till nämnd för beredning och beslut i statfanstorps 

kommun av David Wittlock (MP) 
2015-KS-188 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektö rens 
tj änsteskrivelse, daterad 201 5-11-29, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en motio n om utökad tyd lighet vid 
hänvisning av ärende till nämnd för beredning och beslut. 
Ko mmunstyrelsens a rbestutsko tt beslutade den 24 augusti 201 5, § 101, att 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Ko mmundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
motio nen . 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pier re 
Sjöström (S), att a rbetsutskottet sk a besluta föreslå kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta a tt med hänvisn ing t ill det som 
redovisa ts i kommundirektörens tj änsteskrivelse, daterad 2015 -11-29, avslå 
motionen. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstatera r a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt a rbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens t jän steskrivelse 2015 -11-29 
M otion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§169 Svar på motion om att inrätta en integrationspolicy för 

statfanstorps kommun av Björn Stigborg (S) m.fl. 
2015-KS-270 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

a tt med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
tj änsteskrivelse, da terad 2015-11-29, anse motionen besva rad. 

Ärendebeskrivning 

Björn Stigborg (S) m.fl. har lämnat in en motion om att inrätta en 
integrationspolicy för Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade den 24 a ugusti 20 15, § 103, a tt remittera motionen 
ti ll kommundirektören fö r yttrande. 

Ko mmundirektö ren ha r i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Ordföra nden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta 
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige bes luta att 
med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
t jänsteskrivelse daterad 2015-11 -29 anse motionen besvarad. 

Pierre Sjöst röm (S) yrkar a tt arbetsu tskottet ska besluta fö reslå 
kommunstyrelsen besluta fö res lå kommunfullmäktige bes lu ta att bifalla 
mo tionen. 

Beslutsgång 

O rdfö randen stä ller yrkandena mo t va randra och finner att a rbetsutskottet 
har besluta t i enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Pie rre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrka nde. 

Beslutsunderlag 

Kommundi rektörens tj änsteskrivelse 2015-11-29 
M otion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

§170 Remittering av medborgarförslag om att en regnbågsflagga 

ska hissas i statfanstorp och Hjärup 
20 15-KS-430 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera medborgarförslage t ti ll kommundirektören fö r yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in om a tt en regnbågsflagga ska hissas i 
Staffanstorp och Hjärup. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 130 a tt remittera 
medborgarfö rslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

O rdfö randen Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att a rbetsutskottet ska beslu ta att remittera 
medborgarförslaget till ko mmundirektö ren fö r yttrande. 

Bes lutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag till bes lu t och 
finner att arbetsutskottet har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-29 
Motion 

Ordförandens signatu r Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

C\ :11 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-07 

§171 Remittering av medborgarförslag gällande tennisplaner i 

Hjärup 
2015-KS-426 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera medborgarförslaget till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in gä llande tennisplaner i H jä rup. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 129 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

N ino Vidovic (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
arbetsutskottet ska beslu ta att remittera medborgarförslaget till 
kommundirektören för yttra nde. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslu tat i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-29 
Motion 

Ord förandens signatur Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015- 12-07 

§172 Remittering av medborgarförslag gällande totalförbud av 

all försäljning av fyrverkeripjäser i statfanstorps kommun 
2015-KS-409 

Arbetsutskottet beslutar 

a tt remittera medborgarförslaget till kommundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborga rfö rslag ha r lämna ts in gä llande fyrverkeripjäser. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 128 a tt remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

N ino Vide vie (M) yrkar, med instämm ande av Pierre Sjöström (S ), att 
arbetsutskottet ska besluta a tt remittera medborgarförslaget ti ll 
kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner a tt arbetsutskottet ha r beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse 2015-11 -29 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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Slaffanstorps 
kommun 

Kom m u n styre Isens arbets ut s kott 25(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

§173 Remittering av motion om begränsning av användandet av 

pyrotekniskt material under jul- och nyårshelgen i 

Staffanstorps kommun av Cecilia Cavallin (MP) 
2015-KS-485 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen till ko mmundirektören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

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

Kommunfullmäktige beslutade den 2 november 2015 § 139 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Nino Vidavie (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
a rbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till kommundirektören 
för yttrande. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-1 1-29 
Motion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-07 

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

Migrationsverket av Jonas Andersson (SD) 
2015-KS-479 

Arbetsutskottet beslutar 

att remittera motionen ti ll kommundirek tören för yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Andersson (SO) har lämnat in en motion om a tt inte teckna fler avta l 
med Migra tionsverket. 

Kommunfu llmäktige beslutade den 2 november 2015 § 137 att remittera 
mo tionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre 
Sjöström (S), att a rbetsutskottet ska besluta att remittera motionen till 
kommundirektören för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner att arbetsutskottet har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-11-29 
M o tion 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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