
statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 1(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

2015-12-14 
Klockan 15.00-18.10, ajournering 17.10-17.25 
Rådhuset, Bjällerup A + B 
§§ 142- 164, ej § 151 (separat protokoll) 

Ordinarie ledamöter: 

Christian Senesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Videvie (M) 
Laila Olsen (S) 
Jonas Andersson (SD) 

Tjänstgörande ersättare: 

Li liana Lindström (M) Bertil Pa lm (M)§§ 142-164 
Cecilia Cava ll in (MP) 
Björn Magnusson (L) 
Torbjörn Lövendah l (S) Hali Liddell (S) §§142-164 
Eric Tabich (M) 
Marga reta Pauli (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Di lton (S) 
Tina Xhemajli (M) 
Björn Larsson (C) 

Björn Stigborg (S) 
Hans Rochester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Nilsson (L) 
Karin Pa lmqvist (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SD) 
Bert i l Persson (M) 
Rickard Sewerin Ekström (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Agneta Ni lsson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Raili Pikkusaari (V) 
Eric Hami lton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Öhman (--) 
Ni ls-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) Ordf. 

Ordförandens signatur Justerandes s ig~ Utdragsbestyrkande 

t~' /Al (;'ffv 



statfanstorps 
kommun 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 2(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-14 

Magnus Lunderquist (KO) 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 

Richard Fridh (S) Ann-Christine Klint
Kronqvist §§ 142-150 

Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S) 
Fredagen den 18 december 2015 klockan 11.00 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-12-1 4 
statfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
2015-12-14 
Klockan 15.00-18.10, ajournering 17.10-17.25 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A+B 
§§ 142-164 

2015-12-21 
2016-01-12 
Rådhuset 

Ordförandens signatur Justerani;;J!: Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

Innehållsförteckning 

§142 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering av 
protokollet .. ... ................... .................................. ....... .... ............... .............. S 

§ 143 Godkännande av föredragningslistan ........ ... ..... .............. ...................... ...... 6 
§1 44 Kulturlyftet-beslut om att genomföra ........................................................ 7 
§ 14S Nedskrivning bokföringsvärde Anneroskolan ........................................... 11 
§ 146 Nedskrivning bokföringsvärde Ängslyckans förskola ................................ 12 
§ 14 7 Nedskrivning bokföringsvärde Kyrkheddinge förskola ...... ................... ..... 14 
§148 Aviserad överlåtelse av aktier i Business Port Staffanstorp AB ................... 16 
§ 149 Tillägg m.m. till bestämmelser om ersättning till kommunala 

förtroendevalda i Staffanstorps kommun .. ................................................ 17 
§ 1SO Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening ............................................ 18 
§1S1 Avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande barn ................... 19 
§ 1S2 Projektkatalog Tillväxt 201S-2024 .......... ................................... ...... ........ 21 
§ 1S3 Bostadsförsörjningsprogram 201S-2020 för Staffanstorps kommun ......... 22 
§ 1S4 Svar på motion om riktlinjer för Staffanstorps kommuns bostadsförsörjning 

.......... ................ ... .... .......... ............ ...... .................................................... 26 
§ 1S5 Beslut om handläggning av medborgarförslag gä llande 

parkeringsmöjligheter på Breidablick i Staffanstorp .............. .................... 28 
§ 1S6 Remittering av motion gä llande ritualslaktat kött i Staffanstorps kostpolicy 

av Richard Olsson (SD) ............................ .. ...... ........................................ 29 
§ 1S7 Val av S ledamöter och S ersättare i kommunala handikapprådet för tiden 

2016-2018 ................................................................................................ 30 
§ 1S8 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i kommunala seniorrådet fö r tiden 2016-

2018 .............. .. .... ... ................. .... ........... ........ ....................... ........... ... ..... 31 
§ 1S9 Svar på interpellation gällande barn- och utbildningsnämndens mål och 

budget 2016 ............................................................................................. 32 
§ 160 Svar på interpellation gä llande Valfrihet inom Särskilt boende .................. 33 
§ 161 Anmälningar ...................... ..................... .. .......... ... ................................ ... 34 
§ 162 Remittering av motion gällande giftfri förskola i Staffanstorps kommun av 

David Wittlock (MP) ................................................................................ 3S 
§ 163 Avsägelse av uppdrag som ledamot i FINSAM ( Samordningsförbundet 

Burlöv-Staffanstorp) av Christian Sonesson (M) ....................................... 36 
§ 164 Ändring av sammanträdesplanering 2016 för kommunfullmäktige ........... 37 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12- 14 

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

för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta Nilsson (S ) att tillsammans med 
ordföranden justera § 151, Avtal med M igrationsverket avseende 
ensamkommande barn, tisdagen den 15 december 2015 klockan 11.00 i 
Rådhuset samt resterande beslut fredagen den 18 december 2015 klockan 
11.00 i Rådhuset. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(38) 

DATUM: 2015-12-14 

§143 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna utsänd föred ragningslista samt fö ljande ärenden som 
tillkommit efter utsänd dagordning: 

• Remittering av motion gä llande giftfr i skola 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i FINSAM 
( Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp) 

• Ändring i sammanträdesplaneringen 201 6 för kommunfullmäktige 

Ovan nämnda t illkomn a ärenden kommer at t behandlas direkt efter 
punkten "Anmälningar". 

Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2015-12-14 

§144 Kulturlyftet- beslut om att genomföra 
2014-KS-358 

Ordförandens signatur 

{}/)_/ 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra lokalförändringar i 
enlighet med det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse 
daterad 2015-11-10. 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna hyresavta l för Råd huset och 
Biblioteket med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, med en total 
preliminär hyresökning av 2 450 000 kr/år. 

att nedskrivningsbehovet av Rådhuset och Biblioteket som blir effekten av 
avskrivning med K3- komponentavskrivning - då förändringar görs i 
fastigheterna ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen till 
Staffanstorps Kommunfastigheter med motsva rande bokföringsvärdet vid 
tidpunkten för ombyggnadens start. Preliminärt bokföringsvärde är ca 9 
miljoner, samt 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av å rets resulta t. 
Nedskrivningen beräknas genomföras under 2016 då ett positivt resultat 
beräknas utifrån genomförd fast ighetsförsäljning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslu tade den 1 juni 2015, § 84 att stä lla sig positiv till 
tj ä nsteskri velsen i ä rendet och att gå vida re med p rojekte t "Kulturl yftet" , 
samt att ge kommundirektören i uppdrag att inhämta utlåta nde från ku ltur
och fritidsnämnden och att komplettera ärendet med ti llkommande 
investeringskostnader innan slutgil tigt beslut fattas av ko mmunfullmä ktige. 

I kommundirektörens tjä nsteskrivelse daterad 2015-11-10 redovisas 
underlag för beslut om att genomföra Kulturlyftet. 

Yrkanden 

Cecilia Cavallin (MP) yrkar i första hand att kommunfullmäktige ska 
besluta att återremittera ärendet ti ll kommunstyrelsen fö r att inhämta 
medborgarnas synpunkter samt i andra hand att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå förslaget. 

Christian Sonessen (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), 
Björn Magnusson (L), Helene Öhman (--)och Magnus Lunderquist (KD), 
a tt kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att geno mföra lokalförändringar i enlighet med 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

Forts. § 144 

det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-11-
10, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna hyresavtal för Rådhuset 
och Biblioteket med Staffanstorps Kommunfastigheter AB, med en total 
preliminär hyresökning av 2 450 000 kr/år, att nedskrivningsbehovet av 
Rådhuset och Biblioteket som blir effekten av avskrivning med K3-
komponentavskrivning- då förändringar görs i fastigheterna ska ersättas 
som ett driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter 
med motsvarande bokföringsvärdet vid tidpunkten för ombyggnadens start. 
Preliminärt bokföringsvärde är ca 9 miljoner, samt att nedskrivningen 
finansieras genom ianspråktagande av årets resultat. Nedskrivningen 
beräknas genomföras under 2016 då ett positivt resultat beräknas utifrån 
genomförd fastighetsförsäljning. 

(C) 
Björn Larsson(~ och Jonas Andersson (SD) yrkar att kommunfullmäktige 
ska besluta att avslå förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Cecilia Cavallins (MP) 
återremissyrkande och Christian Sonessons (M ) m.fl. yrkande om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter Cecilia Cavallins (MP) m. fl. avslagsyrkande 
mot Christian Sonessons (M) m.fl. yrkande enligt ovan och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M) 
m.fl. yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Christian Sonessons (M) m.fl. yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Cecilia Cavallins (MP) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 29 ja-röster, 11 nej
röster samt l som avstod från a tt rösta beslu tat i enlighet med Christian 
Sonessons (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 2-1 4 

Forts.§ 144 

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 so x 
Liliana Lindström M Bertil Palm (M) x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s H ali Liddell (S) x 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so 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 L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bertil Persson M x 
Rickard S. Ekström s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric H amilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lundergnist KO x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s Ann-Christine Klint x 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-1 4 

l Yvonne Nilsson 
l l Kronqvist (S) 

Totalt: 41 29 11 1 

Reservationer 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande enligt bilaga l. 

Ledamöterna för Centerpartiet reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
yrkande enligt bilaga 2. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån 
för eget yrkande enligt bilaga 3. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 141, 2015 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-1 1-10 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52, 2015 

Justerandes sigfb/? 

If#} ~ 
Utd ragsbestyrka n de 



\1f' § lY 41 b ' l4 tj""- l 
14 december 2015 

miljöpartiet de gröna Q 
STAFFANSTORP 

Reservation Kulturlyftet 2014-KS-358 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att genomföra det så kallade Kulturlyftet 
enligt ärende 2014-KS-358. 

Att tillhandahälla en större samlingssal i Staffanstorp och att skapa ett levande centrum för många 

olika grupper, däribland mer tillgängliga mötespunkter för ungdomar, är goda intentioner som 

Miljöpartiet står bakom. Vi tycker också det är hedervärt av kommunens egna tjänstemän att de 

(enligt uppgift till kommunstyrelsen) är beredda till uppoffringar och kompromisser vad gäller deras 

egen arbetsmiljö för att möjliggöra ett dylikt projekt. Men, vi har funnit att projektet medför många 

frågetecken som behöver förankras och utredas med berörda parter innan ett så pass kostsamt 
projekt inleds: 

Att öka hyreskostnaderna med 2 soo ooo kronor per år i ett läge när vi redan tvingats höja skatten 

och göra nedskärningar är en risk för den kommunala ekonomins stabilitet. 

Konsthallen riskerar dels ökade kostnader i och med att de kommer att behöva bemanning och 

berörda parter har uttryckt en stark oro vad gäller besökarfrekvensen, särskilt då den persontrafik 
som "upptäcker" utställningarna i samband med besök till biblioteket idag. Motargumentet är att 

konsthallen klarar sig utan biblioteket som attraktionspartner, men samtidigt är det i Kulturlyftet 

just biblioteket som ska bidra till att locka människor till torget och till rådhuset med dess 

samhällsservice. 

Fritidsgärdsverksamhet i direkt anslutning till särskilt boende for äldre och sjuka personer skulle 

kunna vara en potential för generationsöverbryggande aktivitet, men kräver stor varsamhet och en 
inledande dialog för att säkerställa att det inte leder till konflikt och störningar istället. 

Vid större evenemang, där 300 personer fyller samlingssalen, förutsätts att besökarna tar sig till 

fots från hemmet eller från relativt avlägsna parkeringsplatser. Vi ser positivt på att minska 
bilismens inflytande på stadsplaneringen, men då det inte heller finns plats för bussar att vända blir 

samlingssalen i praktiken svärtillgänglig fOr de invånare som har begränsad rörlighet. Det finns 

därmed en stor risk att projektets nyckelbehov inte löses tillfredsställande, med nya lösningsbehov 
och kostnader längre fram. 

Avslutningsvis är arbetsmiljön för rädhusets tjänstemän och övrig personal viktig för att 

upprätthälla den servicenivå vi eftersträvar och vi ser en risk att detta projekt kommer att bli mer 

negativt än positivt för de anställdas möjlighet att arbeta effektivt, flexibelt och trivsamt. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 



CIIN T-EAPARTIET, 

K u Itu r lyftet 

Reservation 

Kommunen är i stort behov av en större samlingssal, och föreliggande förslag täcker det 
behovet. Men förslaget har också enligt vår mening flera negativa konsekvenser. 

1. situationen försämras för konsthallen. Just närheten mellan biblioteket och 

konsthallen har haft en ömsesidig positiv effekt. Ska konsthallen ha generösa 

öppettider så behöver den bemannas, vilket inte är inräknat i projektet. 

2. Kostnaderna förombyggnationer mm, 35 mkr, medför höjda hyreskostnader med 2-3 

mkr kommande år i ett läge när ekonomin är så ansträngd att vi tvingas höja 

kommunalskatten redan av andra skäl. Vi har tvingats göra besparingar på bl a 

skolans område, då anser vi det här vara fel prioritering. 

3. Fritidsgården kommer att bli närmaste granne med ett särskilt boende för äldre, sjuka 

människor. Det kan komma att bli oönskade störningar. 

4. Kulturhuset får en samlingssal för upp till 300 pers. l närheten av byggnaden finns ca 

20 p-platser och ingen plats för en buss att t ex vända. Trafiksituationen är inte löst. 

5. Förtätningen i rådhuset för de tjänstemän som tvingas flytta blir negativ för 

arbetsmiljön. 

6. Nästan inga sammanträdesrum blir kvar i rådhuset. Det innebär att vaktmästare och 

tjänstemän kommer att ägna avsevärd tid bara åt att förflytta sig mellan olika 

byggnader. 

statfanstorp 2015-12-14 

CENTERPARTIET 

r-', ;; -
/ / { h vt'L l/.,.(/}~ 

Yypnne Nilsson 



Skriftlig reservation Centrumutveckling Kulturlyftet i Staffanstorps 
Kommun, 2015-KFN-53. 

Sverigedemokraterna är egentligen för förslaget att ungdomarna i kommunen skall få bättre lokaler 
och att många föreningar skall få tillgång till större lokaler. 

Men då de ekonomiska ramama i nuläget inte tillåter en sådan stor satsning, vill vi 
Sverigedemokrater att satsningen sker vid ett senare tillfälle. 

Därför yrkar vi Sverigedemokrater avslag på ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-14 

§145 Nedskrivning bokföringsvärde Anneroskolan 
2015-KS-238 

Kommunfullmäktige beslutar 

att nedskrivningsbehovet av Anneroskolan som blir effekten då rivning av 
skolbyggnaden görs ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen t ill 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvärde 
per 2015-12-31. Redovisat bokföringsvärde är 10 275 000 kronor, samt 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av å rets resultat 
2015. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2015, § 86 bland annat att 
uppmana Kommunfastigheter AB att riva Anneroskolan. 
Kommunfastigheter AB har nu ansökt om rivningslov. 

I samband med att byggnaderna rivs uppstå r en bokföringsmässig påverkan 
på bolagets resultat. Bokföringsvärdet för byggnaderna som rivs (inte 
marken) ska belasta årets resultat då rivningsbeslut fattats och rivningslov 
beviljats. Detta betecknar att byggnaderna nu ä r utan värde. 
Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finansiera nedskrivningen i sitt 
resultat utan en omfatta nde påverkan på det egna kapita let. Kommunen 
föreslås därför ersätta Kommunfastigheter för den bokföringsmässiga 
nedskrivningen med motsvarande bokföringsvärde per 2015-12-31. 
Ersättningen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
nedskrivningsbehovet av Anneroskolan som blir effekten då rivning av 
skolbyggnaden görs ska ersättas som ett driftsbidrag från ko mmunen till 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvä rde 
per 2015-12-31. Redovisa t bokföringsvärde är 10 275 000 kronor, samt 
a tt nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 
2015. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 142, 2015 

Ord förandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

§146 Nedskrivning bokföringsvärde Ängslyckans förskola 
2014-KS-495 

Kommunfullmäktige beslutar 

att nedskrivningsbehovet av Ängslyckans förskola som blir effekten då 
rivning av förskalebyggnaden görs ska ersättas som ett driftsbidrag från 
kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande 
bokföringsvärde per 2015-12-31. Redovisat bokföringsvärde är 6 885 000 
kronor, samt 

att nedskrivningen finansiera s genom ianspråktagande av årets resultat 
2015. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2014, § 164 bland annat a tt 
lokalerna för Ängslyckans försko la ska ersättas med nya lokaler på samma 
plats. 

Beslutet innebär att Kommunfastigheter nu förbereder för ny byggnation 
genom att riva befintliga byggnader. I samband med att byggnaderna rivs 
uppstår en bokföringsmässig påverkan på bolagets resultat. 
Bokföringsvärdet för byggnaderna som rivs (inte marken) ska belasta årets 
resultat då rivningsbeslut fattats. Detta betecknar att byggnaderna nu är 
utan värde. Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finans iera 
nedskrivningen i sitt resultat utan en omfatta nde påverkan på det egna 
kapita let. Kommunen föreslås dä rför ersä tta Kommunfastigheter fö r den 
bokföringsmässiga nedskrivningen med motsvarande bokföringsvärde per 
2015-12-31. Ersättningen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 

Björn Magnusson (L) yrkar att kommunfullmä ktige ska besluta att 
nedskrivningsbehovet av Ängslyckans förskola som blir effekten då rivn ing 
av färskolebyggnaden görs ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen 
till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvärde 
per 2015-1 2-31. Redovisat bokföringsvärde är 6 885 000 kronor, samt 
att nedskrivningen finansieras genom iansprå ktagande av årets resultat 
2015. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatu r Justerandes signatur 

/JU tlt--
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordföranden s signatur 

7/ 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 146 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 143, 2015 

13(38) 

DATUM: 2015- 12-1 4 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 14(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 2-1 4 

§147 Nedskrivning bokföringsvärde Kyrkheddinge förskola 
2015-KS-534 

Kommunfullmäktige beslutar 

att nedskrivningsbehovet av Kyrkheddinge 8:37 som blir effekten då 
byggnation av förskola inte har beslutats ska ersättas som ett driftsbidrag 
från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande 
upparbetad kostnad i projektet per 2015-12-31, reducerat för 
inköpskostnaden för fastigheten samt fastighetens lagfart. Redovisat 
bokföringsvärde är 3 892 000 kronor. 

att nedskrivningen finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 
2015. 

Ärendebeskrivning 

Staffanstorps Kommunfastigheter AB har förvärvat fastigheten 
Kyrkheddinge 8:37 med avsikt att efter beslut hos Staffanstorps kommun 
bebygga fastigheten med en förskola . Beslutet om förskola ha r dröj t och 
kommer att dröja ytterligare hos kommunen, då tillväxten i Kyrkheddinge 
genom byggnation inte startat enligt prognos. En tillväxt är en viktig 
förutsättning för att ett långsiktigt underlag för utbyggnad av förskola ska 
ha sin bärighet. Då projektet dröjer finns det behov av en nedsk rivning av 
bokföringsvärdet för fastigheten till att endast omfatta inköp och lagfart. 

Kommunfastigheter ha r ingen möjlighet att finansiera nedskrivningen i sitt 
resultat utan en omfattande påverkan på det egna kapitalet. Kommunen 
föreslå s därfö r ersätta Kommunfastigheter för den bokföringsmässiga 
nedskrivningen med motsvarande bokfö ringsvärde per 2015-12-31. 
Ersättningen sker genom ett driftsbidrag som utbetalas och belastar 
budgetåret 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C ) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att nedskrivningsbehovet av Kyrkheddinge 8:37 som blir effekten då 
byggnation av förskola inte har beslutats ska ersättas som ett driftsbidrag 
från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med motsvarande 
uppa rbetad kostnad i projektet per 2015-12-31, reducera t för 
inköpskostnaden för fastigheten samt fastighetens lagfart. Redovisat 
bokföringsvärde är 3 892 000 kronor samt att nedskrivningen finansieras 
genom ianspråktagande av årets resultat 2015. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur (pl / 

Kommunfullmäktige 15(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-12-1 4 

Forts. § 147 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r a tt det endast fö re ligger ett förslag ti ll beslut och 
finner att kommunfullmäk tige har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 144, 2015 

Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 16(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

§148 Aviserad överlåtelse av aktier i Business Port Staffanstorp 

AB 
2015-KS-506 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna, liksom även att avstå från att påkalla lösenrä tt vid, 
Företagarna Staffanstorps (334118-9607) överlåtelse av sina aktier med 
ordningsnummer 67-83 till Företagarna i Samverkan Ideell Förening 
(802455-0116), då med föreslagen ny firma Företagarna Öresund Ideell 
Förening. 

Ärendebesk riv n i ng 

Staffanstorps Business Port AB har den 23 september 2015 meddelat att 
Företagarna Staffanstorp avser att per den 1 januari 2016 överlåta 17 aktier 
(aktierna 67-83) till Företagarna i samverkan Ideell förening (802455-
0116), vilken förening avses att namnändras till Företagarna Öresund Ideell 
Förening. 

Enligt såväl 11 § bolagsordningen för Business Port Staffanstorp, som enligt 
7 § konsortialavtalet för detta aktiebolag, gäller hembud vid överlåtelser av 
aktier i bolaget. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att godkänna, liksom även att avstå från att påkalla lösenrätt vid, 
Företagarna Staffanstorps (334118-9607) överlåtelse av sina aktier med 
ordningsnummer 67-83 till Företagarna i Samverkan Ideell Förening 
(802455-0116), då med föreslagen ny firma Företagarna Öresund Ideell 
Förening. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 146, 2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r~~ J/AJ rit-



sta tfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 17(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

§149 Tillägg m. m. till bestämmelser om ersättning till kommunala 

förtroendevalda i Staffanstorps kommun 
2014-KS-540 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då fr o m den l januari 2016, ska till gällande bestämmelser om 
ersättning till kommunala förtroendevalda göras ti ll ägg och ändringar 
enligt bilaga l . 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 20 december 201 0, § 101, antagit 
bestämmelser om ersättning till de förtroendeva lda i Staffanstorps 
kommun, vilka regler därefter har varit föremål för vissa ändringar. 

Det har vid genomgång av dessa bestämmelser befunnits såväl att de bör 
justeras i vissa hänseenden, som att de i tillämpliga delar ska gälla också för 
dem som har valts till uppdrag i styrelser i av kommunen helägda bolag, 
liksom av sådana helägda bolag m m, och har därför utarbetats förslag ti ll 
ändrade bestämmelser enligt bilaga . 

Vad gä ller den del som avser arvode till ordföranden i Stiftelsen Uppåkra 
Arkeologiska Center kan noteras att detta är identisk t med det beslut 
kommunfullmäktiges presidium har fattat den 9 november 2012, då med 
giltighet till utgången av föregående mandatperiod, o m ersättning fö r detta 
uppdrag. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att, då fr o m den 1 januari 2016, ska till gä llande bestämmelser om 
ersättning ti ll kommunala förtroendeva lda göras tillägg och ändringa r 
enligt bilaga 1. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 147, 2015 inklusive bilaga 1 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

;7AJ dl'-- Utd ragsbestyrkande 



Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2011-
01-01, antagna av kf § 101/10. 

ALLMÄNNA BEST ÄMMELSER 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap l § kommunallagen 
(1991:900). 

Nedan angivnet bes tämmelser om fårtroendeva lda ska, sedan de har antagits av 
respektive bolagsstämma, tillämpns även för cH' kommunfullmäktige utsedda ledamöter 
och suppleanter i styrelser i savä l av kommunen helägdll bolag, som a\ sädana bolag 
helägda dotterbolag. 

Bestämmelserna i 3 och l O§~ nedan ska tillåmpas för av kommunfullmäktige valda 
ledamöter/supplean ter ' styrelsen for Bustness Port Staffnn<>torp AB för sådana 
förtättntngar som anges nedan unde1 2 §d). 

Bt>stii 1 nrnel~erna i 3 8 och l O~§ ska tillåmpa~ fot av komm unfullmäktigevalda 
ledamöter/suppleiln ter, da utom ordfbriinden 1 <>t) relsen för Stiftelsen Uppåkrn 
A• keolog~:-~ka Center fo r sådCi n.-1 fm taltrnnga t S\)fll anges nedan under 2 & d) 

r'Öt u 1 d förande 1 Sttftelsl'n Uppåkt fl Arkc•ologi<.;ka Center som har valt.., a~,; 

kutllnluntu llmäkLige gä lle t det ~om för sådan anges i bilaga A 

Vid deltagande i ersättningsberättigade förrättning som föranletts av annat uppdrag än 
Jet månadsarvode enligt bilaga A utgår för, föreligger rätt till ersättning enligt 3-6 och 8 
§§ om inte annat framgår av bilaga A. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m 

I nämnd/styrelse eller av fullmäktige tillsatt beredningsorgan tjänstgörande ledamöter, 
närvarande ersättare och andra förtroendevalda har, om ej annat anges nedan eller i 
bilaga A rätt till ersättning för av kommunalt uppdrag föranlett 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, närnndutskott, nämndberedningar, liksom sammanträffande 
med revisorerna, 



b) andra sammanträden än som sagts under a), liksom andra sammankomster, 
överläggningar eller annat som har anknytning till förtroendemannauppdraget om 
berörd ordförande godkänt medverkan, 

c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför. 

d) bolagsstyrelses sammanträden, liksom sammankomster e a som har anknytn ing till 
uppdrag i bolags styrelse, i sistnämnda fall om berörd ordförande godkänt med
verkan. 

Ersättning för närvaro vid förrättning enligt punkterna a) och b) och d) skall attesteras 
av respektive ordförande. 

ERSÄ TTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONSg OCH SEMESTERFÖRMANER 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, med vilket skall 
likställas förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga B. 

Krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst skall vid varje förrättning styrkas av den 
förtroendevalde på därför avsedd blankett. 

Den förtroendevalde skall årligen lämna inkomstuppgift och uppgift om normal
arbetstid, baserad på högst 40 tim/vecka. Utan begäran av löneutbetalningsfunktionen, 
skall inkomstförändring och förändrad arbetstid ornedelbart anmälas till densamma. 

§ 4 Förlorad pensionsfönnån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 

För förtroendevald med fast årsarvode avsätts 4,5% på det faktiska årsarvodet som 
pensionsförmån. Om förtroendevald kan påvisa förlorad pensionsförmån utöver 
ovannämnda nivå ersätts förlusten. Särskild överenskommelse skall i sådana fall träffas 
med kommunstyrelsen om det politiska uppdragets tidsomfattning. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 



§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt§§ 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 
till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt§§ 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

ARVODEN M M 

§ '7 Månadsredovisning 

De förtroendevalda som har rätt till månadsarvode arvoderas med belopp som full
mäktige beslutat om enligt bilaga A. 

För månadsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet 
minskas. Nedsättningen av arvodet skall motsvara ersättningen för den del av 
uppdraget som inte fullgörs. 

Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode uppbär ersättaren arvode 
som motsvarar ljänstgöringstiden eller tirnarvode om detta bedöms lämpligt. 

§ 8 Arvode för sammanträden m m 

Förtroendevalda har rätt till tirnarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga B. 

Tirnarvode betalas inte för restid. 

Vid flera sammanträden/förrättningar samma dag ersätts förtroendevald med faktisk 
tid, dock högst för 8 timmar per dag. 

Timarvoden inkluderar semesterersättning. 

Arvode utbetalas ej för sådan tid under ett sammanträde som utgör paus för måltid eller 
liknande om sådant uppehåll varar längre tid än 45 minuter i sträck. Om ett 
sammanträde ajourneras för partiöverläggningar eller annat under handläggningen av 
ett ärende, och ajourneringen i tid sammanfaller med avbrott som sagts i första 



meningen skall anses att den sammanlagda tiden för avbrottet med hälften belöper på 
ajournering, och med hälften på avbrott för paus. 

§ 9 Kommunal pension 

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande omfattas av de särskilda 
bestämmelser som finns i det kommunala pensionsreglementet. 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

§ 10 Resekostnader 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet 

Avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats till platsen för 
sammanträdet eller motsvarande skall dock överstiga 4 km (2 km) enkel färd för att 
ersättning skall utgå. 

§ 11 Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller som motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroende valdes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 

Ersättning utöver resekostnader i enlighet med 10 §betalas inte för tillsyn, som utförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i 
den kommunala barnomsorgen. 

§ 12 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappade eller svårt sjuk 
person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättning u töver resekostnader i enlighet med 10 §betalas inte för tillsyn, som utförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående. 

§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 



ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. 

§ 14 Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i§§ 10-13 betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

GEM EN SAMMA BEST ÄMMELSER 

§ 15 H ur man begär ersättning 

För att få ersättning enligt§§ 3-6 och§§ 10-14 skall den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till respektive nämnds 
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Arvode enligt§ 7 betalas ut utan föregående anmälan. 

Sammanträdesersättning utbetalas på grundval av vid sammanträde eller annan 
förrättning förd tjänstgöringslista. 

§ 16 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom tre 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år 
från pensionstillfället 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

§ 17 Politiska sekreterare 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes politiska arbete till 
sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månadsarvode för politiska biträden 
utbetalas med 15% av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter 
enligt beslut av Riksdagens arvodesnämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för 



politiska biträden kan enligt bestämmande av kommunstyrelsens andre vice ordförande 
nyttjas under valfri tid av kalenderår. 

§ 18 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser vad gäller förtroendevalda 
avgörs av kommunfullmäktiges presidium, som dessutom har att besluta om ersättning 
för särskilda tillfälliga uppdrag och medverkan i tillfälliga beredningsorgan och 
liknande. 

Frågor om to lkning och lillämpning, liksom även beslu t enlig t första stycket vad gäller 
ledamöter och ersättare i styrelser i kommunala bolag avgörs av den som vid 
bolagsstämma i helägt moderbolag äger företräda kommunens aktier i bolaget 

§ 19 Utbetalning 

Månadsarvoden betalas ut varje månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott. 



Månadsarvoden till förtroendevalda - Bilaga A 

Månadsarvode skall betalas ut till följande förtroendevalda med nedan angivna 
procenttal av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter enlig t 
beslut av Riksdagens a rvod esnämnd. För samtliga förtroendevalda, då med u ndantag 
av kom.rnuns tyrelsens ordförande, gäller a tt den sammanlagda e rsä ttningen för 
innehavda uppdrag per juridisk person inte får överstiga 100% av vid varje tillfälle 
gällande grundarvod e för riksdagens ledamöter enlig t beslut av Riksdagens 
a rvodesnämnd. 

Nämnd Uppdrag Procenttal Not 

Kommunfullmäktige O rdf 8 d 
l v ordf 1,5 d 
2 v ordf 1,5 d 

Valberedningen Ord f 0,7 d 
l v ordf 0,2 d 

Revisorerna O rdf 12 b, e 
l v ordf 8 b, e 
Ledamot 5 b, e 

Kommunstyrelsen Ordf 120 b 
l v ordf 20 b 
2 v ordf 100 b 

Barn- och utbildningsnämnden Ordf 40 b 
l v ordf 4 d 
2 v ordf 14 b 

Socialnämnden O rdf 40 a, b 
l v ordf 4 a, d 
2 v ordf 14 a, b 

Miljö- och samhällsbyggnads- Ordf 30 b 
nämnden l v ordf 3 d 

2 v ordf 10,5 b 

Tekniska nämnden Ordf 12 b 
l v ordf 1,2 d 
2 v ordf 4,2 c 



Kultur- och fritidsnämnden Ordf 12 b 
l v ordf 1,2 d 
2 v ordf 4,2 c 

Valnämnden Ordf l d 

Överförmyndare 5 d 
Ersä ttare för överförmyndare l d 

Slaffanstorps Centrum AB Ordf 20 b 
V ordf 5 d 

Slaffanstorps Kommun- Ordf 15 b 
fastigheter AB V ordf 3 d 

Slaffanstorps Energi AB Ordf lO b 
V ordf 3 d 

stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Ordf 12 b 
Center 

a Jourersättning kan tillkomma. 

b Förtroendevalda som inte har rätt till sammanträdesersättning eller 
ersättning för förlorad arbe tsinkomst utöver fas t månadsarvode. 

c Förtroendevalda som har rätt till ersä ttning för förlorad arbetsinkomst 
utöver fast månadsarvode, men inte sammanträdesersättning . 

d Förtroendevalda som har rätt till både sammanträdesersä ttning och 
ersä ttning för förlorad arbetsinkomst utöver fast månadsarvode. 

e J arvodet inkluderas ersättning för lekmannarevisorsarbete i av kommu
nen hel- och delägda bolag och av kommunen förvaltade s tiftelser. 

c s 



Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B 

Sammanträdesersättning erhålls av tjänstgörande förtroendevalda med det belopp som 
motsvarar 0,77% av grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enligt beslut av 
Riksdagens arvodesnämnd, även om sammanträde varat kortare tid än en timme. 

Sammanträdesersättning erhålls av icke tjänstgörande förtroendevalda med 0,27 % av 
grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens 
arvodesnämnd för första timmen av ett sammanträde, även om detta varat kortare tid 
än en timme. 

Om sammanträde varar längre tid än en timme utgår därefter sammanträdesersättning 
till såväl tjänstgörande som icke tjänstgörande förtroendevalda med hälften av det 
belopp som anges i föregående stycke per fullgjord halvtimme. 

Om förtroendevalds tjänstgöring, alternativt närvaro som ersättare, ej avslutas 
vid tidpunkt när jämnt antal halva timmars tjänstgöring, alternativt närvaro, fullgjorts, 
erhålls halvtimmesarvode för överskjutande tid endast om denna uppgår till minst 15 
minuter. 

Sammanträdesersättningen inkluderar semesterersättning. 

För justering av en nämnds eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant bered
ningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per justeringstillfälle utom om 
justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna 
nämnd, eller i annat fall justering sker vid annat sammanträde. 

För justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första 
stycket. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Verklig förlorad arbetsinkomst ersätts enligt redovisning dock maximalt med samma 
krontal per timme som motsvarar sammanträdesersättning för tjänstgörande 
förtroendevalda för första timmen av ett sammanträde. 

Eventuellt förlorad semesterersättning redovisas och ersätts i efterhand. 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 18(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

§150 Utträde ur Klöverlyckan ekonomisk förening 
2015-KS-454 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Staffanstorps kommun begär sitt utträde ur Klöverlyckan ekonomisk 
förening, samt 

att uppdra åt socialnämnden att upprätta en handlingsplan kring lösningar 
av frågor avseende avtal kring hyresförhållanden och vård . 

Ärendebeskrivning 

Då Staffanstorps kommun har tecknat avtal med Klöverlyckans 
ekonomiska förening, om deras tillhandahållande av serviceverksamhet och 
vård till boende i Staffanstorps kommun, har det gjorts en bedömning att 
kommunen inte längre bör vara medlem i föreningen. Detta eftersom 
kommunen inte, som en av fle ra föreningsmedlemmar, bör ha ett partiellt 
ansvar för bedrivandet av en av kommunen upphandlad verksamhet. 

Av 25 § stadgarna för Klöverlyckan ekonomisk förening framgår att av
gång ur föreningen av annan anledning än uteslutning äger rum vid den tid
punkt för årsstämma som inträffar sex månader efter skriftig begäran 
därom. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att Staffanstorps kommun begär sitt utträ de ur Klöverlyckan ekonomisk 
fö rening, samt att uppdra å t socia lnämnden att upprätta en handlingsplan 
kring lösningar av frågor avseende avtal kring hyresförhållanden och vård. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 148, 2015 
Socialnämndens beslut § 89, 2015 
Utredning angående utträde ur Klöverlyckan ekonomisk fö rening 
2015-06-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

(liJ J Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§152 Projektkatalog Tillväxt 2015-2024 
2015-KS-489 

Kommunfullmäktige beslutar 

21(38) 

DATUM: 2015-1 2-14 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att invänta en ny och 
reviderad Översiktsplan för Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Projektkatalogen som upprättas en gång per år av stadsbyggnadskontoret 
redovisar kommunens utbyggnadsplaner för de kommande tio åren. 
Projektkatalogen innehåller en samlad redovisning över planerad utbyggnad 
av bostäder och verksamhetsområden, och utgör ett styr- och 
planeringsinstrument samt underlag för budgetarbete och prognoser. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att invänta en ny och reviderad Översiktsp lan för 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 154, 2015 
Förslag till projektkatalog Tillväxt 2015-2024 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



5 taftanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 22(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-1 4 

§153 Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020 för Staffanstorps 

kommun 
2015-KS-513 

Kommunfullmäktige beslutar 

att å terremittera ärendet till kommunstyrelsen för så att 
Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras dels med en ana lys av 
medborgarnas bostadsbehov, dels med konkreta å tgärder och en 
handlingsplan ska utarbetas (i enlighet med exempel Växjökommun bilaga 
l) för a tt möta beh oven hos de grupperna " behov för ungdomar", "behov 
för familj er", "behov fö r äldre" samt "medborgare med sä rskilda behov", 
a tt programmet även kompletteras med sikte på personer som är hemlösa 
samt socialt utsa tta personer (män/kvinnor i vå ldsrelaterade situationer, 
flyktingar/nyanlända) . Programmet ska även kompletteras med att ange för 
respektive område vilka upplå telseformer/boendeformer som är aktuella i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål 2015-2018. 

Ä ren debeskrivn i n g 

Enligt lagen om bostadsförsörjning ha r kommunen ansvar för att a lla 
medborgare bor bra. Staffanstorps kommun har ett tillväxtmå l som anger 
att antalet invånare i kommunen ska växa framledes. Därfö r ä r det viktigt 
att det finns en strategi för hur fler bostä der ska bli tillgängliga genom 
nybyggnation om omflyttningar. 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Staffanstorps kommun lägger fas t den 
övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på 
sikt. Programmet är en del av kommunens lå ngsiktiga arbete med 
markförsörjning, planförsörjning, bygglovgivning och investeringsbudget. 
På kort sikt utgör det underlag för deta lj p laneläggning och p rojektering 
samt kommande prognos för befolkningstillväxt, viket i sin tur utgör ett 
väsentligt underlag för kommande budgetar. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrka r, med instämmande av David Wittlock (MP) och 
Rai li Pikkusaari (V), i första hand att kommunfullmäktige ska besluta 
a tt återremittera ärendet ti ll kommunstyrelsen för så att 
Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras dels med en analys av 
medborgarnas bostadsbehov, dels med konkreta å tgärder och en 
handlingsplan ska utarbetas (i en lighet med exempel Växjökommun bilaga 
l) för att möta behoven hos de grupperna " behov för ungdomar" , "behov 
för familjer " , "behov för ä ldre" samt "medborgare med sä rskilda behov ", 
att programmet även kompletteras med sikte på personer som är hemlösa 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kom mun 

Ordförandens signatu r 

Kommunfullmäktige 23(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

Forts. § 153 
sa mt socialt u tsatta personer (män/kvinnor i vå ldsrelaterade situa tioner , 
fl yktingar/nyan lända ). Programmet ska även kompletteras med a tt ange fö r 
respektive om råde vilka upplåtelsefo rmer/boendeformer som är aktuella i 
enlighet med kommunfu llmä ktiges må l 2015-2018, samt i andra hand att 
Bostadsförsörjningsprogrammet kompletteras dels med en analys av 
medborgarnas bostadsbehov, dels med konkreta å tgärder och en 
handlingsplan ska utarbetas (i enlighet med exempel Väx jökommun bilaga 
l ) för att möta behoven hos de grupperna " behov för ungdomar", "behov 
för familjer", "behov för ä ldre " samt "medborga re med sä rskilda behov ", 
a tt programmet även k ompletteras med sikte på personer som är hemlösa 
samt socia lt u tsatta personer (män/kvinnor i våldsrela terade situa tioner, 
flyktingar/nyan lända). Programmet ska även kompletteras med a tt ange för 
respektive område vilka upplå telseformer/boen deformer som ä r aktuella i 
en lighet med kommunfull mäktiges må l 201 5-201 8, att 
Bostadsförsörjningsprogrammets må l fö r antal nya bostäder a ntas med 
undantag av fö ljande projekt: Trolleby, Flackarps by, samt a tt minska 
omfattningen av utbyggnader i pro jekten Kryddgården, Nordanå etapp Il, 
att godkänna Vallby under fö rutsättning att inte odlingar anläggs på 
strandskyddad mark, samt a tt godkänna Kyrkheddinge/Bjä llerupsvägen 
under förutsättning att ma n inte bygger några fastigheter eller anlägger 
o dlingslotter p å strandskyddad ma rk . 

Ch rist ian Son esson (M) yrkar, med ins tämman de av H elene Ö hma n ( --),att 
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta a tt anta i ärendet 
fö religgande förslag till Bosta dsförsörjn ingsprogram för Staffanstorps 
kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller proposition på Pierre Sjöströms (S) m.fl. 
återremissyrkande och på Christian Sonessans (M ) yrkande om att ä rendet 
ska avgöras vid dagens sammanträ de och finner att kommunfu llmä ktige 
har beslutat att avgöra ä rendet vid dagens sammanträde. 

Omröstnings begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö lj ande omröstningsp ropositio n. 
Den som bifa ller Ch ristian Sonessans (M) m.fl yrkande röstar ja . 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m .fl. återremissyrka nde röstar nej. 

Omröstningsresultat 

O rdföranden finner a tt kommunfu llmäktige har, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap . 36 § i KL, med 2 5 ja-röster, 16 nej-röster 
besluta t a tt å terremittera ären det till kommunstyrelsen . 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens ~r 

Kommunfullmäktige 24(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015- 12-14 

Forts.§ 153 
Ordinarie ledarnöter Tiänsti.!Örande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M Bertil Palm (M) x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s Hali Liddell (S) x 
Eric Tabich M x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so 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 L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bertil Persson M x 
Rickard S. Ekström s x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric H amilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove M årtenson M x 
M agnus Lunderquist KO x 
M arie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

l Yvonne Nilsson le 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 155, 2015 
Bostadsförsörjningsprogram för Staffanstorps kommun 

25(38) 

DATUM: 201 5-1 2-14 

l x 
25 16 

Utdragsbestyrka n de 



Handlingsplan CD åtgärder för de fyra 
bostadssociala grupperna 

Förslag på åtgärd Varför/därför att initiativtagare Involverade p~rter 

Riktlinjer ska tas fram För att på Kommunstyrelsen Kommunala 

och revideras varje bostadsmarknaden uppfylla bostadsbolagen 

mandatperiod för hur behov som annars inte med 

delar av överskott från självklarhet blir 
bostadsbolagen kan tillgodosedda. 

användas till 
bostadssociala 

åtgärder. 

Vid varje försäljning ska För att på VKAB Kommunstyrelsen 
avtal skrivas som säker- bostadsmarknaden uppfylla 

ställer att en viss behov som annars inte med Nämnden för Arbete 

procent av lägenhets- självklarhet blir och Välfärd 

beståndet hyrs av tillgodosedda. 

Arbete och Välfärd. 

Etablera dialog med För att l<omplettera det l<ommunstyrelsen Privata 

privata fastighetsägare kommunala fastighetsägare 

bostadsbeståndet med 
privata alternativ. 

Utredning: Se över Nyttja lediga lägenheter i Omsorgsnämnden Nämnden för Arbete 

nyttjandet av Omsorgs- hela det kommunala och Välfärd 

nämndens boenden bostadsbestå n det. 

Utredning: Hur kan För att på Kommunstyrelsen 

användandet av tomt- bostadsmarimaden uppfylla 

rätt i strategiska, cen- behov som annars inte med 

trala lägen underlätta självklarhet blir 

bostadsproduktion i t illgodosedda. 

jämförelse med mark-

försäljning. 

Regional samverkan Nyttja lediga lägenheter i l<ommunstyrelsen l<ommuner i 

hela det regionala kom- regionen 

munala bostadsbeståndet 

15 



Bm;tädeJr för äHdre 
Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Inventera och starta upp Underlätta möjligheten at Kommunala Omsorgsnämnden 

certifierad ti llgänglighets- finna lämpliga bostäder i bostadsbolagen 

märkning av kommunala ordinarie beståndet. Stimu-

bostäder lera att fler bostäder 

anpassas för äldre. 

Tillgänglighetsa n p a ss <t Undeilätta kvarboende, del i Kommunala Omsorgsnämnden 

befintliga bostäder. en större strategi bostadsbolagen 

(hem linjen) 

Kompletteringsbyggande Förtätning för att äldre ska Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden 

l stadsdelarna/tätorterna kunna bo kvar i kända 

bostadsområden. 

Utveckla teknikprojekt Underlätta kvarboende, del i Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 

en större strategi l Kommunala l Kommunala 

(hemlinjen) bostadsbolagen bostadsbolagen 

Komplettera med stimulera trygg och Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden 

anpassade bostäder, tex självständig ålderdom som 

seniorboende eller möts med resurseffektiva 

trygghetsboende. Insatser på platser som är 

Bostäderna bör placeras attraktiva och där 

på tydligt anvisade samordningsvinster finns. 

platser, gärna vid 

befintligt äldreboende. 

16 



Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Projekt billiga bostäder - Se över hela processen, Länsstyrelsen Kommunstyrelsen 

flerbostadshus och radhus kapa kostnader, koppla 

träbyggande 

Etablera dialog med För att lösgöra privata Kommunstyrelsen Privata 

privata fastighetsägare bostäder specifikt för fastighetsägare 

ungdomar 

översyn av Undersöka möjligheterna Byggnadsnämnden 

byggnadsnämndensråd till avsteg från 

och riktlinjer för tillgänglighetsnormerna vid 

tillgänglighet. tillskapande av lägenheter, 

tex ombyggnation av 

vindsvåningar. 

Allmän bostadsbyggnation Nybyggnation frigör till viss Kommunstyrelsen VKAB 

del äldre bebyggelse med 

lägre hyror 

Utredning: titta på olika För att stimulera och VKAB De kommunala 

möjligheter till underlätta insteget på bostadsbolagen 

förändringar i gällande bostadsmarknaden 

regelverk för bostadskön, 

exempelvis poängsystemet 

Utredning: Sänka För att ge ungdomar VKAB De kommunala 

minimiåldern för att få möjlighet till fler poäng. bostadsbolagen 

ställa sig i bostadskö t ill16 

år. 

17 



Förslag på åtgärd Varför/därför att Initiativtagare Involverade parter 

Utredning: titta på olika För att stimulera och Kommunstyrelsen VKAB 

möjligheter till förändringar i underlätta insteget på 

gä llande regelverk för bostadsmarknaden 

bostadskön, exempelvis 

poängsystemet 

Klargöra och förtydliga syftet Nyttja lediga Nämnden för Kommunala bolagen 

för genomflyttnings- lägenheter i hela det arbete och välfärd 

lägenheter samt utarbeta kommunala 

rutiner för framtida flytt bostadsbestå n det 

Utredning: l avtal säkerställa säkerställa att denna VKAB Nämnden för Arbete 

att en viss procent av dialog förs med och välfärd 

lägenhetsbeståndet går till presumtiva köpare 

arbete- och välfärd vid 

eventuell försäljning av 

allmännyttans bestånd. 

Allmän bostadsbyggnation Nybyggnation frigör till Kommunstyrelsen VKAB 

viss del äldre Nämnden för Arbete 

bebyggelse med lägre och Välfärd 

hyror 

Större lägenheter genom Möta behovet av Kommunala Nämnden för Arbete 

sammanslagning större lägenheter i bolagen och Välfärd 

stora invandrarfamiljer 

Etablera dialog med privata För att lösgöra privata Kommunstyrelsen Nämnden för Arbete 

fastighetsägare bostäder specifikt för och Välfärd 

nyanlända 

18 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 26(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 2-1 4 

§154 Svar på motion om riktlinjer för statfanstorps kommuns 

bostadsförsörj ni ng 
2015-KS-376 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med det i ä rendet redovisade anse mo tionen bifallen. 

Ä ren d ebeskrivn i ng 

Pierre Sjöström (S) har i motion daterad 28 augusti 2 015 yrkat att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppd rag att snarast utarbeta 
nya riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. 

Kommunernas ansvar för bostadsförsörj ning regleras i 
bostadsförsörjningslagen (2013:86 6) vilket är en ändring av tidiga re 
lagstiftning som trädde ikraft l januari 2014. Den klargör att varje 
kommun ska planera bostadsfö rsörjningen fö r at t skapa fö rutsä ttninga r fö r 
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för a tt främja att 
ändamålsenliga å tgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och 
vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen (201 0:90 0). Lagens syfte är a tt 
främj a en samhä llsutveckling med jämlika och goda socia la 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhä lle och för kommande generationer. 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Staffanstorps kommun lägger fas t d en 
övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på 
sikt. Programmet är en del av kommunens lå ngsiktiga arbete med 
markförsörjning, planfö rsörjning, bygglovgivning och investeringsbudget. 
På kort sikt utgör det underlag för detaljplaneläggning och projektering 
samt komma nde prognos för befolkningsti llväxt, viket i sin tur utgör ett 
väsentligt underlag för kommande budgetar. 

Kommunstyrelsen ansvarar fö r att ett bostadsförsörjningsprogram föreläggs 
kommunfullmäktige för beslut. Ett förslag till bostadsförsör jningsprogam 
har tagits fram och tillstä llts kommunstyrelsen fö r beslu t. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att med det i 
ärendet redovisade anse motionen bifallen. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ 11~ ;t 



staHanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 27(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-1 2-1 4 

Forts. §154 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 162, 2015 
Motion 2015-08-28 

Justerandes signatur 

/W Jl Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 28(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-14 

§155 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

parkeringsmöjligheter på Breidablick i Staffanstorp 
2015-KS-508 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget gä llande parkeringsmöjligheter på 
Breidablick i Staffanstorp till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 9 november 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gä llande parkeringsmöjligheter på Breidablick i 
Staffanstorp. 

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 kommunfullmä ktiges 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 miljö- och samhällsnämnden som svarar för 
sådana frågo r som medborgarförslaget rör. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget gällande parkeringsmöjligheter på 
Breidablick i Staffanstorp till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens skrivelse 2015-12-03 
Medborgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

/lit) J! 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 29(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-1 4 

§156 Remittering av motion gällande ritualslaktat kött i 

Staffanstorps kostpolicy av Richard Olsson (SD) 
2015-KS-554 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas samt överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsson {SD) har lämnat in en motion gä llande ritualslaktat kö tt i 
Staffanstorps kostpo licy. 

Beslutsunderlag 

Motion 2015-12-01 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 

1'~/1-



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 30(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

§157 Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i kommunala 

handikapprådet för tiden 2016-2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

Ledamöter: 

l. Gunilla Larsson (C), Esarpsvägen 411, 245 91 Staffanstorp, ordf 

2. Marie Saltarski (S), Kyrkheddinge Stationsväg 8, 245 92 
Staffanstorp, vice. ordf 

3. Inger H ossmark (M), Va lhallavägen 26, 245 32 Staffanstorp 

4. Renee Stigborg (S), Knutsborg 24 , 245 45 Staffanstorp 

5 . Clas Andersson (L), Prästkragevägen 40, 245 63 Hjärup 

Ersättare: 

l. Rolf Persson (M), Bivägen 4 , 245 33 Staffanstorp 

2. Anita Bonder (S), Åkertäppan 3, 245 37 Staffanstorp 

3. Cecilia Nord (M), Köpmannagatan 13, lgh 1105, 245 65 Hjärup 

4 . H ans-Åke Lorentzson, Hagtornsvägen 3, 245 44 Staffanstorp 

5. Annetre Holm (KO), Glasmästarvägen 10, 245 35 Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att utse 5 ledamöter och 5 ersättare i kommunala 
handikapprådet för tiden 2016-2018. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 31(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 5- 12-14 

§158 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i kommunala seniorrådet 

för tiden 2016-2018 

Kommunfullmäktige beslutar 

Ledamöter: 

l. Birgitta Heyle-Wiahl (L), Alvägen 3, 245 44 Staffanstorp, ordf. 

2. Renee Stigborg (S), Knutsborg 25, 245 45 Staffanstorp, vice ordf. 

3. Jörgen Malmberg (M), Storgatan 6 C, 245 31 Staffanstorp 

Ersättare: 

l. Berit Lagergren (M), Finalvägen 12, 245 42 Staffanstorp 

2. Kerstin Olsson (S), Borggården 28, 245 35 Staffanstorp 

3. Ragnar Nilsson (C), Bjällerupsvägen 434, 245 92 Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har a tt utse 3 ledamöter och 3 ersättare i kommunala 
seniorrådet för tiden 2016-2018 . 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 32(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-14 

§ 159 Svar på interpellation gällande barn- och 

utbildningsnämndens mål och budget 2016 
20 15-KS-469 

Kommunfullmäktige bes lutar 

att lägga ärendet till hand lingarna . 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) gällande barn- och 
utbildningsnämndens mål och budget 2016. 
Vid dagens sammanträde besvarade barn- och utbi ldningsnämndens 
ordförande interpellation en enligt skriftligt interpellationssvar da ter a t 
2015-12 -03. 

Efter yttranden från barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino 
Vidovic (M), Pierre Sjöström (S), Ha li Lidde ll (S ), Laila Olsen (S) och 
Christian Sonesson (M) konstaterar ordföranden Yvonne N ilsson (C) att 
ordet ej begärs fö r ytterligare anföra nden och förklarar därefter 
överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svarsskrivelse 2015-12-03 
lnterpella tio n 
Kommunfullmäktiges beslut § 133, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 33(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 20 15- 12-1 4 

§160 Svar på interpellation gällande Valfrihet inom Särskilt 

boende 
2015-KS-477 

Kommunfullmäktige bes lutar 

att bo rdlägga ärendet till nästkomma nde ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur 

~AJ ~ 
Utdragsbestyrka nde 

r~r 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

34(38) 

DATUM: 201 5-12-14 

§161 Anmälningar 

Ordförandens signatur 

2015-KS-472 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Undertecknat avtal gällande överenskommelse om fastighetsreglering 
genom Skånegårdar AB mellan stiftelsen Antikhemman och Staffanstorps 
kommun. Dnr 2015-KS-104 

b) Verksamhetsplan för överförmyndarverksarnhet. Dnr 2015-KS-472 

c) Beslut från Länsstyrelsen om ny ersä t tare i kommunfullmäktige från och 
med den 18 november 2015 till den 14 oktober 2018. Dnr 2015-KS-481 

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

e) Kultur - och fritidsnämndens beslut § 351 15 gä llande medborgarförslag 
om ny skylt, fimppelare samt papperskorgar vid Staffansvallen. Dnr 2015-
KS-258 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 35(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-14 

§162 Remittering av motion gällande giftfri förskola i 

Staffanstorps kommun av David Wittlock (MP) 

2015-KS-569 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas samt överlämnas ti ll kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

David W ittlock (MP) har lämnat in en motion gällande giftfri förskola i 
Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion 

Ordförandens signa tur Utd ragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 36(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-14 

§163 Avsägelse av uppdrag som ledamot i FINSAM 

{Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp) av Christian 

Sonesson {M) 

2015-KS-579 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Christian Sonesson (M) från hans uppdrag som ledamot i 
FINSAM (Samordningsförbundet Burlöv Sraffanstorp), samt 

att för resterande tid av mandatperioden tillledamot i 
samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp utse Ka rin Palmqvist (M), 
Viiandsvägen 2, 245 38 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Christian Senesson (M) har lämnat in en avsägelse av uppdrag som ledamot 
i FINSAM (Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp) en ligt skriftlig 
avsägelse daterad 2015-1 2-14. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2015-12-14 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

!iAl (;!t 
Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 37(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-12-1 4 

§164 Ändring av sammanträdesplanering 2016 för 

kommunfullmäktige 

2015-KS-444 

Kommunfullmäktige beslutar 

att heldagssammanträdet "Förutsättningar för budget 201 7'' den 9 mars 
2016 utgår. 

Ärendebeskrivning 

Förligger skäl att ställa in planerat heldagssammanträde med 
kommunfu llmäktige den 9 mars 2016. 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur U t d r agsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 38(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-14 

Uppvaktningar och julhälsning 

Bertil Palm (M) uppvaktas med anledning av sin födelsedag. 

Björn Magnusson (L) uppvaktas med anledning av sin födelsedag. 

Maths Johansson (SPI) uppvaktas med anledning av sin födelsedag. 

Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) önskar ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige samt samtliga tj änstemän en god jul och ett gott nytt 
å r. 

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Björn Stigborg (S) önskar ordföranden 
och övriga ledamöter och ersättare en god jul och ett gott nytt år. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 


