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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

2016-03-21 
18.00-22.00, ajournering 19.35-20.05, 21.35-21.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A+ B 
§§ 1-48 

Ordinarie ledamöter: 

Christian Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 
Laila Olsen (S) 

Jonas Andersson (SD) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Björn Magnusson (L) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pauli (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Dilton (S) 
Tina Xhemajli (M) 
Björn Larsson (C) 

Björn Stigborg (S) 
lians Rcchester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Nilsson (L) 
Karin Palmqvist (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SD) 
Bertil Persson (M) 
Rickard Sew·erin (S) 
Asa Ekstrand (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Rai li Pikkusaari (V) 
Eric Hamilton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Öhman (--) 
Ni ls-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) Ordf. 

Tjänstgörande ersättare: 

Rickard Larsson (S) §§ 1-28 
Renee Stigborg (S) §§ 29-48 

Bertil Palm (M) 

Jörgen Kinnstad (SD) 

Staffan Linde {M) 

Pierre Lindberg {M) 

Agge Angusson (S) 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 
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Magnus Lunderquist (KD) 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 

Totalt 41ledamöter 

Berit Lagergren (M) och Agneta Nilsson (S) 
Rådhuset, 2016-04-01 klocka~ 

\U15YlJL [&;i~ 
sekreterare Vesna Casitovski 

~tU f7/ ~,.--
e Nilsson (C) 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 
statfanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 
2016-03-21 
18.00-22.00, ajournering 19.35-20.05, 21.35-21.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A + B 
§§ 1-48 

2016-04-01 
2016-04-25 
Rådhuset 

~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

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

för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Beri t Lagergren (M) och Agneta N ilsson (S ) att tillsammans med 
o rdfö ra nden juste ra dagens proto koll fredagen den l april 201 6 klockan 
10.15 i Rådhuset. 

Ordförandens signatur j[ssign~~ Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-03-21 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

• Beslut om handläggning av medborgarförslag om att en 
regnbågsflagga ska hissas den 17 maj årligen 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i socia lnämnden av Per 
Grönberg (M) 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden av Tony 
Peltola (L) 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunala handikapprådet av 
Clas Andersson (L) 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden av Clas 
Andersson (L) 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i Business Port Staffanstorp AB 
av Björn Magnusson (L) 

• Avsägelse av samtliga politiska uppdrag av Filip Nordahl (M) 
• Avsägelse av uppdrag som ersätta re i kommunfullmäktige och barn

och utbildningsnämnden av Anna Carlströmer (V) 
• Interpellation stä lld till kommunstyrelsens ordförande gä llande 

Norra skolan 
• Begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ersä ttare i 

kommunfullmäktige 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

Pat1 AV 
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§3 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i statfanstorp 
2014-KS-463 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, med hänvisning till mino ritetsregeln enligt 5 kap. 36 § i 
kommunallagen, å terremittera ärendet till kommunstyrelsen fö r en 
fö rdjupad utredning med lo ka lbusslinje och trafik med elbussa r. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslu tade den 23 april 2012, § 45, a tt å terremittera 
medbo rgarförslaget om lo ka lbussar i Sta ffanstorps ko mmun till 
ko mmunstyrelsen fö r att utreda mö jligheterna a tt infö ra loka lbusslinjer 
ino m kommunen, gärna i fo rm av mind re eldrivna fo rdon, samt 
kostnadsalterna tiv fö r detta . 

Vid a rbetsutsko ttets beredning av ärendet den23 mars 201 5 , § 34 , 
å terremitterades medborga rfö rslaget till kommundirektören fö r a tt 
kompletteras med en kostnadsberäkning. 

Ko mmundirektö ren ha r i tj änsteskrivelse daterad 201 5- 11-29 redogjort fö r 
ä rendet enligt a rbetsutsko ttets lämnade direktiv. 

Det antecknas till pro tokollet t ill a tt medborga rfö rslagsstä llaren ha r bjudits 
in t ill sammanträdet. 

Yrkanden 

Christi an Sonessen (M) yrka r att kommunfu llm äktige ska besluta att med 
hänvisning till det som redovisa ts i ko mmundirektörens tj änsteskrivelse, 
da terad 20 15-11-29, avslå medbo rgarförslaget, samt a tt uppdra ti ll 
kommunstyrelsen a tt utreda förbä ttringså tgärder på t rafikp la ts Lund Söder. 

Cecilia Cavallin (MP) yrka r a tt kommunfu llm äktige ska besluta att bifa lla 
medbo rga rfö rslage t. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att ko mmunfu ll mäktige i fö rsta hand ska besluta 
a tt å terremittera ä rendet till ko mmunstyrelsen för en fördjupad utredning 
med lo kalbusslinje och trafik m ed elbussa r, samt i andra hand att 
kommunfullmä ktige ska besluta a tt bifa lla medbo rga rfö rslaget. 

Chri stia n Sonessen (M) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

tJ_ 4Ai 
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Beslutsgång 

Ordföranden stä ller först proposition på Pierre Sjöströms (S) 
fö rstahandsyrkande om återremiss och Christian Sonessans (M ) yrkande 
om a tt ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens 
sa mmanträde. 

Omröstning begä rs. 

Kommunfullmäktige godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som bifa ller Christian Sonessans (M) yrkande om att ä rendet ska 
avgöras vid dagens sa mmanträde röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande om återremiss rösta r nej . 

Omröstningsresultat 

Ordfö randen finner att kommunfullmäktige ha r, med hänvisning till 
mino ri tetsregeln enligt 5 kap. 36 § i KL, med 25 ja-röster och 16 nej-röster 
beslutat a tt återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Ordinarie ledamöter I iänste:örande ersätta re Ja Nej Avstår 
Ch ristia n Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Lai la Olsen s Rickad Larsson (S ) x 
Jonas Andersson SD x 
Lil iana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövenda hl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD Jörgen Kinnstad (SD) x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M Pierre Lindberg (M) x 
David Wittlock MP x 
Gise la Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD x 
Bert i l Persson M x 

Justerandes signatur 

M fl f{ 

Utdragsbestyrkande 
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Rickard Sewerin s A_gg_e An_gusson (S) 
Asa Ekstrand M 
Agneta Nilsson s 
Berit Lagergren M 
Bo Malmberg MP 
Fredrik Andersson so 
Raili Pikkusaari v 
Eric Hamilton M 
W erner Unger s 
Helene Öhman --
Nils-Ove Mårtenson M 
Magnus Lunderquist KO 
Marie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 
Richard Olsson so 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Ko mmunstyrelsens beslut § 9 , 2016 
M edborgarförslag 
Kommundirek törens tj än steskrivelse 2015-11-2 9 

11 (76) 

DATUM: 2016-03-21 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
25 16 
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§4 Svar på medborgarförslag om att tillhandahålla en större 

samlingssal i statfanstorps kommun 
2015-KS-132 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt med h änvisning till det som redovisa ts i ärendet anse 
med borga rförslaget bes va ra t. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 23 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag om att en större sa mlingslokal ska byggas i Staffanstorps 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2015, § 54 att 
remittera medborgarförslaget ti ll kommunstyrelsen för yttrande. 
Kommundirektören har på uppdrag av arbetsutskottet yttrat sig över 
medborga rförs laget enligt fö ljande: 

I en lighet med kommunfullmäktiges beslu t § 144, 201 5 ska en större 
samlingslokal ingå i det så ka llade Ku lturl yftet som lokalmäss igt berör både 
Rådhuset och Biblio teket i Staffanstorp. I nuva rande biblio tekslokalerna 
ska en större samlingslokal byggas med möjlighet till att anordna 
arrangemang av olika art, både pu bl ika och privata . Det underlag som 
utgör grund för kommunfu llmäktiges beslut om Kulturlyftet visar på 
förändringar som vä l överensstä mmer med medborgarförslagets intentioner 
och det föreslås därmed anses besvarat. Projektering och underliggande 
utredningsuppdrag fö r att gen omföra Ku lturlyftet pågår. 

Det antecknas till protokollet ti ll att medborgarförslagsstä lla ren har bjudits 
in ti ll sammanträdet. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska bes luta a tt med 
hänvisning till det som redovisa ts i ä rendet anse medborgarförslage t 
besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfu llmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 34, 2016 
M ed borgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

M fi;J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-0 3-2 1 

§5 Information om revisionsplanen för år 2016 för 

statfanstorps kommun 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informa tio nen ti ll hand linga rna . 

Ärendebeskrivning 

Ko mmunrevisonens o rdförande T ho mas Schiffer (S) info rmerar o m 
revisionsplanen fö r å r 2016 för Staffa nstorps kommun . 

Yrkanden 

O rdfö randen Yvo nne Nilsson (C) yrka r a tt kommunfu llmäktige ska besluta 
a tt lägga informationen till handlinga rna. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta tera r a tt det endas t fö religger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner a tt ko mmunfu llm äktige ha r besluta t i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§6 Gällande nedskrivning av bokföringsvärde förskola 

Kyrkheddinge 
2015-KS-534 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avvakta med genomfö ra ndet a v nedskrivningen av förskolan i 
Kyrkheddinge. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige besluta de den 14 december 2015, § 147 enligt 
fö lj ande: 

"att nedskri vningsbehovet av Kyrkheddinge 8:37 som blir effek ten 
byggna tion av fö rsko la inte ha r besluta ts ska ersättas som ett driftsbidrag 
från ko mmunen till Staffa nsto rps Kommunfastigheter med m otsva rande 
uppa rbetad kostna d i pro jektet per 2015-12-31, reducera t fö r 
inköpskostnaden fö r fastigheten samt fastighetens lagfa rt. Redovisa t 
bo kfö ringsvä rde ä r 3 892 000 krono r. 
att nedskrivningen finansieras genom ianspråktaga nde av å rets resulta t 
2015." 

Sta ffa nsto rps Ko mmunfastigheter AB h a r förvä rva t fastigheten 
Kyrkheddinge 8:37 m ed avsik t att efter beslut hos Staffansto rps kommun 
bebygga fastigheten med en fö rsko la. D å beslutet o m f6rsko la har dröjt 
fö reslog kommunstyrelsen ko mmunfullmä ktige a tt beslut skulle fa ttas o m 
a tt ersä tta det prognos tiserade nedskri vningsbehovet fö r fastigheten m ed ett 
driftsbidrag till Sta ffanstorps ko mmunfastigheter. Bes lutet g rundade sig på 
a tt exploa tering i Kyrkheddinge som ä r en fö rutsä ttning för långs ik tigt 
unde rlag för utbyggnad av en förskola fö rdröjts. Då en exploa tö r nu 
på bö rjat försä ljning ino m sitt utbyggnadsområde bör nytt stä llningstaga nde 
tas till det långsik tiga beho vet av förskola i Kyrkheddinge. Först då en 
såd an ko mplettera nde utredning föreligge r bö r stä llning tas till behovet av 
revider ing av kommunfullmä kt iges bes lu t. Ko mpletterande ut redning 
ko mmer a tt färdigstä llas under 201 6. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrka r a tt kommunfullmäktige ska besluta a tt 
avvakta med genomfö randet av nedskrivningen av fö rsko lan i 
Kyrkheddinge. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 15(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 6-03-2 1 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar a tt det endas t föreligger ett förs lag t ill beslut och 
finner a tt ko mmunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Särskilda uttalanden 

Ledamöterna för Socia ldemokraterna meddelar att de inte deltar i beslute t. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 18 , 201 6 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 

}J__ aAJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 16(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

§7 Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2017 

för statfanstorps kommun 
2016-KS-2 

Kommunfullmäktige beslutar 

att budgetprocessen för verksa mhetsår 2017 ändras i enlighet med bilaga l, 
med tillägget a tt kommunfullmäktiges informationsdag 2 "Förutsä ttningar 
fö r budget 2017" äger rum den 13 juni 2016. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ändring av budgetprocessen för verksa mhetsår 2017 för 
Staffanstorps kommun. 
I ärendet föreligger ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2016-01 -1 9 
(bilaga l). 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrka r att kommunfullmäktige ska besluta a tt 
budgetprocessen för verksamhetsår 201 7 ändras i en lighet med bi laga l, 

Yvo nne N ilsson (C) yrkar, med instämmande i Chris tian Sonesson (M) 
yrkande enligt ovan, a tt kommunfullmäktige dä rutöver ska beslu ta att 
kommunfullmäktiges informations dag 2 "Förutsä ttninga r för budget 
201 7 " äge r rum den 13 juni 2016. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande i Yvonne Nilssons (C) 
ti lläggsyrkande vad gä ller kommunfullmäktiges informations dag 2, att 
kommunfullmäktige ska besluta att budgetprocessen för verksamhetså r 
2017 ä ndras i enlighet med bilaga l, med den ändringen a tt 
kommunfu llmäktige ska besluta om inves teringsbudgeten per projekt. 

Beslutsgång del 1 

O rdfö randen stä ller förs t proposition på Christian Sonessans (M) och 
Pierre Sjöströms (S) yrkanden och finner att kommunfullmäk tige har 
beslu tat i en lighet med Christi an Sonessans (M) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Den som bifaller Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pierre Sjöströms (S) yrkande rösta r nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmä ktige har med 25 ja-röster och 16 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

Mm 
Utdragsbestyrka n de 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 17(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

nej-röster beslutat i enlighet med Christian Sonessans (M) yrkande 
innebärande att budgetprocessen för verksamhetsår 201 7 ändras i enlighet 
med bilaga 1 , 
Ordinarie ledamöter Tiänste:örande ersättare Ja N ej Avstår 
Christian Sonessen M x 
Pierre Sjöström s x 
Nina Vidavie M x 
Laila Olsen s Ricka d Larsson (S) x 
Jonas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
T or björn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
M argareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD Jörgen Kinnstad (SD) x 
Carina Dilton s x 
T ina Xhemaj li M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
H ans Rochester M Pierre Lindberg (M) x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Åke Westeson SD x 
Berti l Persson M x 
Rickard Sewerin s Agge Angusson (S) x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta N ilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Ö hman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Richard O lsson SD x 
Maths Johansson SPI x 

Justerandes signatur 

M AN 
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kom munfullmäktige 18(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

l Richard Fridh l~ 
Totalt: 41 25 16 

Beslutsgång del 2 

Ordföranden ställer därefter p ro pos ition på eget m.fl. tilläggsyrkande vad 
gä ller kommunfullmäktiges heldagssa mmanträde dag 2 och finner att 
kommunfullmäktige ha r bes luta t att bifa lla detta tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktige har så ledes beslu tat att budgetprocessen för 
verksamhetsår 2017 änd ras i en lighet med bilaga 1, med tillägget att 
kommunfullmäktiges heldagssamma nträde "Förutsättningar för budget 
2017'' äger rum den 13 juni 2016. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokra terna reserverar sig muntligt till fö rmån fö r 
eget yrkande. 

Cecilia Cavallin (MP) reservera r sig muntligt mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 22, 2016 ink!. bilaga l 

Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

1(2) 

T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR:2016-KS-2 

DATUM: 2016-01-19 

VÅR REFERENS: 

Cecilia Jansson 
046-25 .,, 00 

Cecilia .Jansson@sta f f anstoqJ. se 

Förslag till ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2017 
för Staffanstorps kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föres lår att 
kommunfullmäktige beslutar att budgetprocessen för verksamhetsår 201 7 ändras i 
enlighet med föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 
Med an ledning av det osäkra läget gä llande befolkningsutvecklingen meddelade 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) att de inte avsåg att göra någon ny 
framåtsyftande skatteunderlagsprognos förrän i början av mars. 

Enligt av kommunfullmäktige beslutat ekonomistyrdirektiv framgår att 
budgetprocessen ses över årligen och vid behov fattas beslut om förändring. 
Staffanstorps kommun har vad som brukar kallas en vårprocess. Det innebär bland 
annat att: 

• kommunstyrelsen senast vid utg<i ngen av mars månad lämnar information 
om preliminära kommunbidrag till respektive nämnd för näs tkommande år, 

• kommunstyrelsen redovisar förslc1g till kommunbidrag för respektive n i~ mnd 
senast i maj och faststiiller då även datum för nii r nämnderna senast ske1 
lii ll11HI sina budgetförs lag och ev förslag till ändre1de te1xorl elvgifter för 
kommande budgetår ti ll kommunstyrelsen. 

• kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesa tsen}, ev. uttag fnin 
resultatutjämningsresr rv, kommunbidrag för varje nii mnd, in vesteringsvolym 
samt eventuell t föriinclrade taxor/ avgifter i juni, 

• nii mnderna fatt<lr beslut om internbudget, nämndens ev. egna må l samt 
förslag till investeringsbudget per projek t i september! oktober, 

• kommunstyrelsen f<lttar beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/ 
november. 

1/IJ 



Slaffanstorps 
kommun 

2(2) 

T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR:20 16-KS-2 

DATUM: 2016-01-19 

VÅR REFERENS: 
Cecil ia Jansson 

046-25 11 00 

Cecilia. Jansson @s ta ff anstorp. se 

skatteunderlagsprognosen i december brukar användas som en viktig parameter vid 
framtagandet av förslaget till preliminära kommunbidrag per nämnd. 
Februariprognosen används endast för de sista justeringarna. Då det m1 en ligt 
besked ifrån SKL inte finns någon skatteunderlagsprognos förrän i början av mars 
kan förslaget till preliminära kommunbidrag per nämnd inte lämnas förrän i början 
av maj, vilket medför att beslutad budgetprocess inte kan följas för verksamhetsår 
2017. 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om ett tillfälligt avsteg ifrån gällande 
budgetprocess för verksamhetsår 2017. 

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång och fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. Styrelsen ska också bestämma när övriga nämnder senast skalllämna in sina 
särskilda budgetförslag till styrelsen. 

Förslag till ny budgetprocess gä llande verksamhetsår 2017: 

Beslutsinstans 

KSAU 

Kommunstyrelsen 

Komn1llnfullmäktige 

Nämnder 

KSAU 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kornmundirektören 

Ekonomichefen 

Revisionen 

Sammanträden Besluts- Informationsunderlag 
år 2016 

19 september Beslut om budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 

3 oktober Beslut om budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 

17 oktober Beslut om budget 2017 och flerårsplan 
2018-2019 

Oktober- Beslut om intern- och investeringsbudget 
November 
(senast den 9 
november) 

14 november Information om internbudget per nämnd 
Beslut om investeringsbudget per projekt 

28 november Information om internbudget per nämnd 
Beslut om investeringsbudget per projekt 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 19(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§8 Upphävande av kommunalt vårdnadsbidrag 
2016-KS-12 

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktiges beslut den 2 juni 2008, § 78, ska upphöra att gä ll a 
fr o m 1 februari 2016, då lagstiftningen från och med detta da tum 
upphört. 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har i beslut 2015-12-08 § 113 beslu tat 
föreslå kommunfu llmäk tige besluta a tt, då fr o m 1 februari 2016, ska 
kommunfullmäktiges beslut den 2 juni 2008, § 78, inte gä lla. 

Genom lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag gavs landets 
kommuner en ny befogenhet, då utöver kommunernas allmänna 
ko mpetens, i form av möjlighet a tt utge ett generellt vårdnadsbidrag. 

Kommunfullmäktige beslö t den 2 juni 2008, § 78, bl a att lämna 
kommunalt vå rdnadsbidrag för sådana i Staffanstorps kommun 
fo lkbokförda barn som har fyllt ett men inte tre år och som inte har pla ts i 
försko leverksamhet, samt att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att 
besluta i ärenden enligt lag om kommunalt vårdnadsbidrag. 

Riksdagen har genom lag (2015:757) om upphävande av lagen om 
kommunalt vårdnadsbidrag föreskrivit a tt denna lag ska upphöra a tt gä lla 
vid utgången av janua ri månad 201 6. 
Dock gä ller den upphävda lagen fortfarande i fråga om de ärenden om 
kommuna lt vårdnadsbidrag som ha r anhängiggjorts hos en kommun före 
den l februari 2016, och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid 
före upphävandet. 

Kommunfullmäktiges beslut bör, även om det i sig saknar juridisk betydelse 
efter den 31 januari 2016, å terka llas av formella skä l. Va refter ska 
bemyndigandet i delega tionsordning för barn- och utbildningsnämnden som 
fö ljd av upphävandet ändras. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta a tt 
kommunfullmäktiges bes lu t den 2 juni 2008, § 78, ska upphöra att gä lla fr 
o m l februari 2016, då lagstiftningen från och med detta datum upphört. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 20(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 2 7, 201 6 

U t d r agsbestyrka n d e 



sta tfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 21(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§9 Utbetalning av lokalt partistöd i statfanstorps kommun för 

år 2016 
2016-KS-63 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt fö r å r 2016 utbeta la pa rtistöd i enlighet med bi laga l. 

Ärendebeskrivning 

en lighet med de av kommunfu llmäktige antagna reglerna om loka lt 
parti stöd i Sta ffa nstorps ko mmun § 182, 2014, ska kommunfullmäktige vid 
dess fö rsta o rd ina rie sammanträ de varje år fatta beslut om utbeta lning av 
pa rtistö d ti ll de pa rtier som finn s representerade i ko mmunfullmä ktige. 

Yrkanden 

O rdfö randen Yvo nne N ilsson (C) yrka r a tt kommunfu llmäktige ska besluta 
a tt för år 201 6 utbeta la pa rtistöd i enlighet med bilaga l. 

Beslutsgång 

O rdfö randen konsta tera r a tt det endast fö religger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt kommunfu llmäktige ha r besluta t i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 29, 2 016 ink l. bilaga l 
Förfa ttn ing 5.3, Kommuna lt pa rtistöd i Staffansto rps ko mmun 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Bilaga 1 

Kommunalt partistöd 2016 

Prisbasbeloppet för år 2016 är 44 300 kronor 

2(3) 

ÄRENDENR:2016-KS-63 

DATUM: 2016-02-08 

VÅR REFERENS: 

Vesna Casitovski 

046-25 12 78 

Vesna. C asitovski @sta f f a n sto r p. se 

Kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd enligt kommunfullmäktiges beslut 
§ 182/14. Konto 45311111110 

14 619 kronor/parti i grundstöd =totalt 

11 075 kronor/mandat i mandatstöd = totalt 

Summa 

M oderaterna- 14mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 155 050: 

Summa 169 669:-

Socialdemokraterna- 11 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 121 825:

Summa 136 444:-

Sverigedemokraterna- 5 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- +55 375:

Summa 69 994: -

Miljöpartiet- 3 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 33 225:

Summa 4 7 844: -

574 571: -

131 571:-

443 000:-



statfanstorps 
kommun 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Liberalerna-3mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- + 33 325:
Summa 4 7 844: -

Centerpartiet - 2 man da t 

Grundstöd och mandatstöd 

14 619:- +22 150:
Summa 36 769:-

Kristdemokraterna- 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 
14 619:- + 11 075:

Summa 25 694: -

Vänsterpartiet- 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 
14 619: - + 11 075: 

Summa 25 694: -

SPI Välfärden- 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 
14 619:- + 11 075:

Summa 25 694: -

3(3) 

ÄRENDENR:2016-KS-63 

DATUM: 2016-02-08 

VÅR REFERENS: 

Vesna Casitovski 

046-25 12 78 

Vesna . Casitovski@staff anstorp .se 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 22(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§10 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2016-KS-35 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförs lag samt att lägga informa tionen ti ll handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunal lagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag 
beredas så att beslut kan fattas inom ett å r från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Kommunstyrelsen ska en gång om året till 
kommunfullmäktige redovisa de motioner och med borga rförslag som inte 
har beretts fä rdigt inom ett å r. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 
ska dessa redovisas vid kommunfullmäk tiges första o rdina rie sammanträde 
varje år. Ka nsliet har upprättat bifogad förteckning över väckta och 
o besvarade motioner och medborgarförlag. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska beslu ta 
a tt godkänna lä mnad redovisning av obesvarade motioner och 
medborga rförslag samt att lägga info rmationen t ill handlinga rna . 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll beslu t och 
finner a tt kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut 30, 2016 
Förteckning obesvarade motioner 
Förteckning o bes va rad e med borgarförslag 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

jJ !iN 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 23(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 6-03-2 1 

§11 Förslag tilllokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-67 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande den dagen av nu gä llande lokala 
ordningsföreskrifter, ska fr o m den 1 maj 2016 i Staffanstorps kommun 
gä lla de lokala ordningsföreskrifter som anges i Bilaga 1, 

att uppdra till kommunstyrelsen att omedelbart anmäla 
kommunfu llmäktiges beslut en ligt första att-sa tsen om antagande av nya 
lokala ordningsföreskrifter till Länsstyrelsen, samt 

att anse samtliga de tidigare ärenden vi lka har väckts genom motioner och 
medborgarförslag och som har rört förs lag om förändringar e a av 
innehållet i nu gä llande lokala ordningsföreskrifter, slu tligt besvarade sedan 
Länsstyrelsen har godkänt kommunfull mäktiges bes lut om nya lokala 
ordningsföreskrifter i Staffanstorps kommun. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 27 november 1995, § 95, beslutat anta nu 
gä llande lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun. 

Anledning har befunnits förekomma att göra en översyn av dessa regler för 
en bedömning av om skäl före ligger för ändringar. 

Efter sådan genomgå ng har utarbetats ett förslag till nya lokala 
ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun, se Bi laga 1. 

I detta förslag återfinns såväl nu gä llande bestämmelser, i vissa fall då med 
något ändrade formuleringar, som vissa andra nya regler som har bedömts 
böra ingå i Staffanstorps kommuns lokala ordningsföreskrifter, vilka 
sistnämnda har markerats med röd text. 

Det ska här framhållas att i o lika tidigare ärenden som har väckts genom 
medborgarförslag och motioner har framförts o lika förs lag om tillägg till 
innehå llet i de lokala ordningsföreskrifterna e a, samt a tt det som har 
framförts i dessa ärenden har beaktats vid den gjorda prövningen av vad de 
nya lokala ordningsföreskrifterna för Staffanstorps kommun bör innehålla . 

Det ska vidare noteras att enligt 3 kap 13 § ordningslagen (1993:1617) ska 
en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva loka la 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

jJ /l)J 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 24(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03 -21 

ordningsföreskrifter ornedelbart anmälas till länsstyrelsen, som då äger 
upphäva sådana föreskrifter som anses strida mot ordningslagen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S ), a tt 
kommunfullmäktige ska besluta att, då med upphävande den dagen av nu 
gä llande lokala ordningsföreskrifter, ska fr o m den l ma j 201 6 i 
Staffanstorps kommun gälla de lokala ordningsfö reskrifte r som anges i 
Bilaga l , a tt uppdra till kommunstyrelsen att omedelbart anmäla 
kommunfullmäktiges beslut enligt första a tt-sa tsen om antagande av nya 
lo kala o rdningsfö reskrifter till Länsstyrelsen, samt att anse samtliga de 
tidigare ä renden vilka har väckts genom motioner och medborga rförslag 
och som har rört fö rslag om fö rändringar e a av innehållet i nu gällande 
lokala ordningsfö reskrifter, slutligt besvarade sedan Länsstyrelsen har 
godkänt kornmunfullmäktiges bes lut o m nya lokala ordningsfö reskri fter i 
Staffa nstorps kommun. 

Cecilia Cavallin (MP) yrkar, med instämmande i Christian Sonessans (M ) 
m.fl. yrkande enligt ovan, a tt kommunfullmäkt ige ska beslu ta att fö rbud 
mot kinesiska lyktor av stå l sk a läggas till i ord ningsföreskrifterna (bi laga 
1). 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller fö rst proposition på Christian Senessons (M) m.fl. 
yrkande enligt ovan och finner a tt kommunfullmäktige har beslu tat i 
enlighet med detta. 

Därefter ställer o rdfö randen proposition på Cecilia Cavallins (MP) 
tilläggsyrkande enligt ovan finner a tt kommunfu llmäktige har beslutat a tt 
avslå tilläggsyrkandet. Kommunfullmäktige har således beslu ta t i enlighet 
med Christian Sonessens (M ) m.fl. yrkande 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 31, 201 6 ink!. bilaga l 

Justerandr s signatur 

1J AtJ 
U t d r agsbestyrka n de 



STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
statfanstorps kommun 

'l (9) 

Staffanstorps kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela 
lokala fö reskrifter enligt 3 kap 8 § ordningslagen (1993:.1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1§ 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning ocll säkerhet på 
offentlig plats fi nns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller de ytterligare bestämmelser som 
behövs om hur den allmänna ordningen i Staffanstorps kommun skall 

upprätthållas, och syfta r ti ll att förhindra att människors kilsel e.llcr egendenn 

skadas, och till a llmän säkerhet. 

2§ 

Föreskrifterna är ti llämpliga på alla platser inom kommunen som ä r 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 §första s tycket 1- 4 ordn[ngslagen om inte 

annat anges. 

[ Jl'f·l· .,. ' l-' ··11' .. 1/ 1,!(. , . 

. , •• l ' . . l l l ' ., . l ' l ,, . . i . . ' . l l l l 
S,_!)}ii1J h ~g_]2./!J..~.L flry(v~::t ·[~frcnt.l,~ paff; nyflJas 1 on mug~; ~a~cn ocn 'te w.-crut 

or,11Jill<>sföre;;krif tcnw. ()/feltt li.'l rAat-s är dels allll _li/'or som lir tl lfntiiu u/als, deL~ rmdmvtor ö ') 'J • • ._) ,l l .. 

iuo!IH1Ch ~t iomiw'J som i1tt'e är crl!miin olat:; men ~;om frol'~ det i-i'ir mn;findas för nligoi! ,rom! 
J • .. ._ • 

nu all miii! i'm(ik. Oel /w n t.e.r. uam u i-rljmmen .som rmvänds för gå n')-'-, c. !!kel-eller /Jitirajik. 
•' ~ ~ ( •' . 

- " ' .. . ' l ' ... ' . /f . ' .. -J 1 • -) • ; l . . ,... l . ,., Uer:Nt omra~wu ar t ae n lm desrn]r'·- (i!Tf.i!l r a ;;~. nwr;~. L .: !OKilt !l unlr:m,osrore;:,crttren!tl 
/ ( . .) . ~ 
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STAFFANSTORPS 
KOMMUN 

2(9) 

Allmän plats "Ailmii11 plats" iir ett uttryck som mzviinds i detaljplaner enligt pfnll-oclt 

/Jygglage!l . Allmän plats är sädalt gata, gli~tg- ocli cykelväg, torg, park eller nitiiil/l plats som 
cllligl giillawie detaljp/alt allgeus om aflmii11 plats. Allmii11 plats är i huvudsak de ga tor, 
parker, torg och lik11a11de som iigs och sköts av kommunen. 

För områden som kommunen hm upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

3§ 

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskri fter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 §andra s tycket ordni ngslagen, följande områden 
likstä llas med offentlig plats: 
a) till all mänt begagnande upplåtna sport-, idrotts- och lekplatser, 
b) uppH1h1a begravningsplatser och kyrkogårdar, 
c) Bråhögsbadets friluftsbad, 
d) Sockerbitsparken 
e) Prästaparken, samt 
f) skolgårdar och till sådana hörande områden för elevaktiviteter. 

D~[initio11: 

Pin tser som Likställs med o_aen tli:; pin ts Ord 11 i ngslngen /tar gett kom11111 11ema en mö j l igltet 
at/ utsträcka tilliimpni11gen m1 de lokaln ordlliugsfiireskriftemn utöver nllmiiu oclt offentlig 
pin is. KolliiiJUlle/l kall i ordni11gsföreskr{ttemn [Jestiillllllfl att vissa angivila o/llrndeu skn 
likstäfias med offentlig plnts vid til/iimpllingell m1 samtliga eller vissa /Jestii111111eh;er i 
ordllillgsföreskriftema. Det 111iisle dock vara o111riiden som iir tillgiiHgliga för nll111iinhetcn 
oc/1 omrlidelltll'lliiste /1eskrivns tydligt och 11iil augriinsnt. Det kan t.ex. giilln Olllriiden 111ed 
n11liiggningnrjör lek, idrott, cnmpi11g ellerji·ilt!flsliuliksom /)(ldplnlser, jiinmiigso111riiden 
ur h l1eg rnv11 i11gspln tser. 

Yttrande före beslut 

4§ 
lnnan pol ismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § 1 st, '12 §, '13 §, 
15 § förs ta stycket, 21 §, 22 §och 23 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Postadress Hemsida Tel efon 

245 80 STAHANSTORP www.staHanstorp.se 046-25 11 00 
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KOMMUN 

3(9) 

Lastning av varor m.m. 

5§ 

Vi<i l<lstn ing, forsling, lossni ng och ann<m h,mtcring tlV gods s,1mt vid 
fclSc1cl rc•ng{}ring och husrcrw\'ering skcl dc·n sum ii r JllS\'J rig för ,Hgiirdcn gör,l 
\'Cld St)lll behövs för att Ulld\'ikJ cltt clllm ~ nlwtt•n uts~itts för tillf~llig,l 
oliigt•nhctl'r grnom damm, spill eller d~ li g lu kt. 

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska mi ljöförva ltningen 
eller räddningstjänsten kontaktas irman arbetet påbörjas. 

Avlastn ing och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras och/eller fö rsvåras. 

schaktning, grävning 111.111. 

6§ 
Den som ~r ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se 
till Cltt det sker på ett sådant s~ tt att allmänhetl'n utsätts för minsta möj liga 
olägen 11t't. 

Störande buller 

7§ 

För arbete som orsakar störa nde buller, t.cx. sten krossning, pälning och 
nitn ing, får inte utan polismynd ighetens till stånd äga rum !ör-, sön- och 
helgdaga r och inte heller på va rdagar mellan kl. 22.00 och kl. 07.00. 

Conta inrar och återvinningsbehållare 

8§ 

Ägaren, eller den som är i ägarens s tälle, till en container eller 
återvinningsbehållare som skall s tällas upp p~ en offentlig plats, är 
skyldig a tt se till att containern eller å tervinningsbehålloren är tyd ligt 
märkt med ägarens eller brukarens namn, adress och telefonnummer. 
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KOMMUN 

Markiser, flaggor och skyltar 

9§ 

Markiser, flaggor och skylten· får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 3,0 meter eller över en körbana på lägre 
höjd än 4,50 meter. Fällbara markiser får dock placeras över gångbana 
med ett fritt höjdmått d V 2,50 meter . 

4(9) 

Träd och annan växtlighet som frän fastighet skjuter u t över offentlig plats som. 
är gångbana, gång/cykelväg, eller allmän grönyta ska genom fastighetsägarens 
försorg till en höjd av minst 2,5 meter kvistas så a tt den skjuter ut högst 0,2 

meter utanför tomtgränsen. Beträffande träd och annan växtlighet som skjuter 
ut över a llm~i n plats som är körbana ska motsvarande gälla till en höjd av minst 
4,5 mete r. 

Växtlighe t kring gatubelysningsannatur ska av f<~stighetsägaren begr~insas så 
att normalbelysn ing erhålls i ga tunivå, och vidare skötas så att underhåll och 
repara tion av gatubelysningsarmiltur inte försv<'lrils. 

Uppsättande av affi scher m m 

10§ 

Affischer, annonser, klistermärken, projicerildl' eller schablonmålade 
budskap eller andra liknande ans l <~g få r inte utan tillstånd e1v polismyndigheten 
sättas upp pä sädana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gäng-, cykel- eller 
körbanor eller liknande som ve tter mot eller utgör del av offen tlig 
pla ts. 

Tillstånd <~v polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på 
te1vlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för sådana 
ändamål. Inte heller krävs tillstånd av polismyndigheten för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagiv<1nden på byggnad 
där rörelsen bedrivs och som rör röre lsen. 
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11§ 

I 9-10 §§angivna anordningar får dock inte sättas upp eller sitta uppe så 
att de skymmer vägmärken, vägvisning och dylikt, eller på atmat sätt är 
trafikfarliga. De får inte heller fästas på trafiksignalstolpar eller 
vägmärkesstolpar. På andra föremål i direkt anslutn in.g till trafikerade 
miljöer får de inte fästas så att de skjuter ut över gångbanan på lägre 
höjd än 3,0 m eller över körbana på lägre höjd än 4,5m. 

Högtalarutsändning 

12 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig 
till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller 
liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Insamling av pengar 

13 § 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, utom insamlingen utgör led i en till ståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. 

5(9) 

När insamling sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd 
endast om gahunusikanten eller dennes medhjälpare ska gå runt bland 
publiken och andra och samla in pengar. 

Tillstånd krävs dock inte för insamlingar för välgörenhetsändamål som 
genomförs av riksorganisationer som står under godkännande av svensk 
insamlingskontroi l. 

Förtäring av alkohol 

14 § 

Spri tdrycker, vin och s ta rköl får in te förtäras på de under 3 § a-c och f ovan 
angivna pla tserna annat än v id där förekommande tillåten utskänkning av 
sådana drycker. 
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6(9) 

Ambulerande försäljning 

15 § 

För ambu lerande försäljning, med vi lket förstås sådan gatuförsä ljni ng, samt 
demonstration av varor som tilr offentlig plats i ilnspråk cndilst tillftil li gt 
och i obetydlig omfath1ing, och ut<m att inkräkta på någon annans tillstånd, och 
som därför inte kräver tillstånd en ligt 3 kap. 1 § ordningslagen, kr~ivs på Torget 
i Staffanstorp, Bråhögsplatsen och Torget Hjärup polismyndighetens till ständ . 

Tillstånd kr~ivs dock inte för ambulerande försäljning för välgörenhetsändamåL 

Camping 

16 § 

Camping får inte ske på offentlig plats. 

Hundar och katter 

17 § 

l-lundens äga re, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyt tjande 
e ller den som endast ti!Willigt värdmen hund är skyldig att fö lja 
bestämmelserna i 18-22 §§. 

Det som sägs i dessa paragrafer gäller cltKk inte för ledarhund för synskadad 
person, servicehund- och signalhund fiirsedd med ~änste täcke eller för 
polishund i tjänst. 

Vad som sägs i 20 §skall ~i ven gki iiC! en katts ägare, den som tagit 
emot en katt för underhåll eller nyttjande e ll er den som enelast t i ll f~i l l ig t 

vårda r en katt. 

18 § 

Postadress l lemsida Telefon 
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Hun dar ska ll hållas kopplade på offentlig p lats med undantag av de 

områden där kommunen anordna t hund rastp latser. 

Hundar får inte vistas på stadens egna eller till staden upplåtno 

begravningsplatser och kyrkogårdar utom om den kopplad medföl jer 
kyrkogårdsbesökare. 

19 § 

När en hund ell er katt inte hålls kopplad skall den ha ha lsband på sig 

med ägarens namn, adress och telefonnummer. H unden eller katten får i 
ställe t vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. 

Katt får inte vistas på lekplats. 

20 § 
Förorening efter hund skall p lockas upp inom de talj planelagt område i 
kommunen. 

Ridning m m 

21 § 

7(9) 

Ridning i terräng får endast ske pä m arkerade ridvägar och på sä rskilt utmärkta 

ridområden. 

Första stycket gä ller ej för ridande polis i tjänst. 

Polismyndighe ten kan ge dispens från förbudet. 

Cykling och mopedåkning får inte ske i Gullåkra motionssph eller i and ra 
iordningställda löp- och motionsspår. 

Sprängning samt skjutning med eldvapen m.m. 

22 § 
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Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
eldvapen samt kolsyre-, luft-, fjädervapen eller nwtsvarande som avses i 
2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

23§ 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor 

8(9) 

-närmare än 100 m från närmsta del av för vårdhem- och äldreboendeändamål, 
nyttjade Pilegården och Magnoliagården i Staffanstorp och Klöverlyckans 
äldreboende i Hjärup . 

-vid idrottsevenemang på Bråhögsbadet, Staffansvallen och Hjärups 
idrottsplats, liksom på begravningsplatser och kyrkogårdar. 

Härutöver är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda 
pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton och nyårsdagen. 

Förbuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats. 

Avgift för att använda offentlig plats 

24 § 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sfldan plats har kon1munen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfulhnäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

25 § 

Den som uppså tligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 
11 §första s tycket, 12 och "13 §§, 14 §första s tycket 15-"16 -18 §eller 20-23 
döms ti ll penningböter enligt 3 kap. 22 §andra stycket 
ordningslagen. 
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9(9) 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggcmden och förverkande. 

Dess<l föreskrifte r träder i kraft den och ersä tter då av 
kommunfullmäktige den cmtagen lokal ordningsstadga. 
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Slaffanstorps 
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Kommunfullmäktige 25(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

§12 Antagande av detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl., 

Spårområdet 
2016-KS-96 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt anta deta lj p lan fö r del av Hjärup 4:15 9 m. fl. , Spå rområdet. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och sa mhä llsbyggnadsnä mnden beslutad e den 2 december 20 15, § 
104 a tt godkänna Deta ljplan fö r del av Hjärup 4:1 59 m fl, Spårområdet 
samt a tt fö reslå ko mmunfu ll mä ktige bes luta at t anta deta ljplan för del av 
H jä rup 4:159 m.fl , Spå rom rå det. 

I syfte a tt öka kap ac iteten p å järnvägsnä tet p lanera r T rafikverke t en 
utbyggna d av Södra stambanan på sträckan Flacka rp- Arlöv, från två t ill 
fy ra spå r. I samband med utbyggnaden kommer stat ionerna i Hjä rup, 
Akarp och Arlöv a tt fö rnyas. För H jä rup innebär jä rnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkn ing av jä rnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
sta tio nen samt ändring av ko rsande fö rbinde lser. 

Deta lj p lanen reglera r järnvägsområdet med de 4 spå ren, p la ttformar m.m. 
från Vragerupsbron i no rr ned ti ll Lo mma bron i söder. 

Yrkanden 

O rdföranden Yvonne N ilsso n (C) yrka r att kornmun fu ll mä ktige ska bes luta 
a tt anta deta lj pla n fö r del av Hjä rup 4:1 59 m .fl, Spå rområdet. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstaterar att det endast föreligge r ett förs lag till beslu t och 
finner a tt ko mmunfu llmäktige ha r besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens bes lut § 48 , 2016 
M iljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 104, 2016 
Deta ljplan fö r del av H jä rup 4:159 m.fl. Spå rområdet 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande u ?Al 
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kommun 

Kommunfullmäktige 26(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

§13 Medfinansieringsavtal av fyrspårsområdet i Hjärup 
2016-KS-94 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna medfinansieringsavtal för utbyggnad av fyra spår genom 
Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

I samband med utbyggnaden av stambanan till fyra spår på sträckan 
Flacka rp-Arlöv kommer jä rnvägen att sänkas fyra meter genom H järup. 
Den befintliga stationsmiljön kommer att byggas om för att få en mer 
estetisk och ändamålsenlig utformning än dagens samt a tt kopplingen 
mellan västra och östra Hjärup kommer att ske via en stationsbro istä llet 
för dagens undergång. 
Utöver detta kommer kommunen att finansiera ett antal å tgärder kopplade 
till ombyggnationen för att förbättra framkomligheten samt säkerstä lla 
framtida utbyggnad av Hjärup. 

Yrkanden 

Christian Senesson (M) yrka r, med instämmande av Pierre Sjöström (S) och 
Björn Magnusson (L), a tt kommunfullmäktige ska besluta att godkänna 
medfinansieringsavtal för utbyggnad av fyra spår genom Hjärup . 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslu tat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 23, 2016 
M edfinansieringsavtal med tillhörande bilagor 1-5 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 27(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§14 Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) angående en 

lokalbuss inom statfanstorps kommun 
2014-KS-348 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt, med hänvisning till minoritetsregeln enligt 5 kap. 36 § i 
kommunallagen, å terremittera ärendet till kommunstyrelsen för en 
fördjupad utredning med lokalbusslinje och trafik med elbussa r. 

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion gällande en loka lbuss i 
Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott bes lutade den 24 
november 2014, § 21 O, a tt remittera mo tionen till kommundirektören för 
yttra nde. 

Kommundirektö ren har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-25 yttrat sig öve r 
motionen. 

Yrkanden 

C hristian Sonesson (M) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta att med 
hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse, 
daterad 2015-11-25, anse mo tio nen besvarad, sa mt a tt uppdra till 
kommunstyrelsen a tt utreda fö rbä ttringsåtgä rder på trafikp la ts Lund Söder. 

Pierre Sjöström (S) yrkar a tt kommunfullmäktige i första ha nd ska besluta 
a tt å terremittera ärendet till kommunstyrelsen för en fördjupad utredning 
med lokalbusslinje och trafik med elbussa r, samt i andra hand att 
kommunfu llmäktige ska besluta a tt bifalla motionen. 

Christia n Sonesson (M) yrkar att ä rendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsgång 

O rdföranden ställer fö rst propositio n på Pierre Sjöstt·öms (S) 
första handsyrkande om å terremiss och C hristian Sonessons (M) yrkande 
om a tt ä rendet ska avgöras vid dagens sammanträ de och finner att 
kommunfullmäktige ha r beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begä rs. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Christian Sonessens (M) yrkande om att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande om återremiss röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunfullmäktige har, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap. 36 § i KL, med 25 ja-röster och 16 nej-röster 
beslutat att å terremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonessen M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s Rickad Larsson (S) x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövenda hl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so J ötXen Kinnstad (SD) x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M Pierre Lindberg (M) x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nil sson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bertil Persson M x 
Rickard Sewerin s Agge Angusson (S ) x 
Åsa Ekstrand M x 
Agneta Ni lsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 

Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Nils-Ove Mårtenson M 
Magnus Lunderquist KO 
Marie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 

Richard Olsson so 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Ko mmunstyrelsens bes lut § 10, 2016 
M otion 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2015-1 1-25 

29(76) 

DATUM: 2016-03-2 1 

x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
25 16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§15 Svar på motion från Pia Jönsson (S) om lekplatser i 

kommunal regi i statfanstorps kommun 
2014-KS-568 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anmoda tekniska nämnden att genom informationsutskick upplysa 
bostadsrättsföreningar, större fastighetsbolag samt samfälligheter om 
standarder gä llande lekplatser och dess skötsel och underhåll samt att 
samtidigt informera om kommunens lekplatsstrategi, samt 

att i övrigt med hänvisning till det som redovisats i k ommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-25, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion gällande lekplatser i kommuna l 
regi. Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 26 januari 2015 att 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-25 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderquist 
(KD), att ko mmunfullmäktige ska besluta att anmoda tekniska nämnden att 
genom informationsutskick upplysa bostadsrättsföreningar, större 
fastighetsbo lag samt samfälligheter om standarder gä llande lekplatser och 
dess skötsel och underhåll samt a tt samtidigt informera om kommunens 
lekplatsstrategi, samt att i övrigt med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse, da terad 2015-11-25, avslå motionen. 

Pia Jönsson (S) yrkar att kommunfu llmäktige ska bes luta att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot va randra och finne r att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M) 
m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Den som bifa ller Christia n Sonessons (M) m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Pia Jönssons (S) yrkande röstar nej. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signa tur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 
nej-röster besluta t i enlighet med Christian Sonessans (M) m.fl. yrkande 
enligt ovan. 
Ordinarie ledamöter T iänste:örande ersättare Ja Nej Avstår 
Chri stian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidavie M x 
Laila Olsen s Rickad La rsson (S) x 
Jonas Andersson so x 
Li liana Li ndström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M} x 
Margareta Paul i M x 
Ulla Wit1rup so Jörgen Kinnstad (SD) x 
Carina Di tton s x 
Tina Xhemaj li M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M Pierre Lindberg (M) x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson so x 
Bert i l Persson M x 
Rickard Sewerin s Agge Angusson (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 Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
M agn u s Lunderq u ist KO x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 

Justerandrs signatur u !IJ) 

Utdragsbestyrka n de 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt t ill förmån för 
eget yrkande, se b ilaga l. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 11, 2016 
M otio n 
Ko mmundirektörens tjänsteskrive lse 20 15-11-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

M ~A) 



Reservation gäl lande 
lekplatser i kommunal reg i 

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för motionen. 

Vi anser att alla barn i Staffanstorps kommun ska ha rätt till en likvärdig och god standard 
på lekplatser. Lekplatser som årligen ska besiktigas och underhållas och vara en säker plats 
för barnen att leka vid. 

Vi anser att det är fullt möjligt att inventera lekplatser för att därefter överväga att ta över 
dessa in kommunal regi vilket många samfälligheter önskar. 

Genom åren har vi förespråkat att lekplatserna inte skulle skötas av samfälligheter bl.a. av 
likvärdighetsskäL Givetvis måste varje förändring prövas enskilt för varje plats, då med 
inriktning på det allmännas intresse. Till tekniska nämnden har det tidigare inkommit ett 
medborgarförslag (dnr TN 2013.154) angående lekplats på Vikingsro i Hjärup och en 
skrivelse från styrelsen för Stallvägens samfällighetsförening i Hjärup (dnr TN 2014.116) 
där de tar upp frågan om Staffanstorps kommun kan ta över ansvaret för lekplatsen. 

Vi känner oro för att inte alla lekplatser i Staffanstorps kommun håller samma goda 
standard för att vara en säker plats för våra barn att leka vid. 

Vi socialdemokrater står för en likabehandling av invånarna i Staffanstorps kommun och 
vår grundsyn är att alla medborgare skall behandlas lika och att det skall vara en 
kommunal angelägenhet där skattekollektivet skall bära kostnaderna för besiktning och 
underhåll av våra lekplatser i Staffanstorps kommun. 

Staffanstorp 2016-03-21 
För Socialdemokraterna 

~~t~ 
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§ 16 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om översyn av 

gemensamhetsanläggningar i Staffanstorps kommun 
2014-KS-566 

Kommunfullmäktige beslutar 

att en utredning av huvudmannaskapsfrågorna ska utgöra ett underlag för 
nästa revidering av Staffanstorps kommuns Övers iktsplan. Ambitionen ä r 
att genom brett parlamentariskt arbete avgöra frågan och dä rmed uppnå 
lå ngs iktighet, sa m t 

att därmed anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) m.fl. h ar lämnat in en motion gä llande översyn av 
gemensamhetsanläggningar i Staffanstorps kommun. 

M otionä rerna yrkar a tt huvudprincipen fö r a ll kommande byggnation ska 
vara a tt kommunen ansva rar inom kvartersmarken för gröno mråden, de 
lokala gatorna inklusive belysning, vatten- spillva tten- och 
dagva ttenledninga r samt ev. gång- och cykelvägar. M otionärerna yrkar 
också a tt det som huvudprincip ska uttalas a tt gemensamhetsanläggningar 
inte ska förekomma i kommande byggna tioner samt att a nsva ret för 
befin tliga gemensamhetsanläggningar för vatten-, spillva tten och 
dagva ttenledninga r övertas av Staffanstorps kommun. 

Den frågestä llning som motionärerna belyser brukar betecknas som 
"huvudmannaskapsfrågor" d v s vem som i ett område ska vara huvudman 
fö r gemensamma ytor och teknisk försörjning. Huvudmannaskapsfrågorna 
ha r en långsiktig bäring på hur områden ska exploateras och ger en 
kostnadsmåssig fö rdelning som är en grunduppgift för kommande 
budgetar. Att fö rändra ett gällande synsä tt kan få sto r påverkan på hur 
områden utformas och i fö rlängningen på hur kommunens översiktsplan 
ska fo rma framtid en. Fråga n bör därfö r få en grundlig utredning och ett 
principiellt ställn ingstagande göras i samband med nästa revidering av 
kommunens översiktsplan. Ställningstaga ndet måste ha en bred majoritet så 
att det kan gä lla över en lång tid - ett allt för förä nderligt synsä tt är mycket 
svå rt att hantera både gen temot medborgarna och fö r den tekniska 
försörjningen. En koppling måste också göras till framtida dagvattenfrågor 
och hantering av dimensioneringa r i va -nät. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska beslu ta att en 
utredning av huvudmannaskapsfrågorna ska utgöra ett underlag för nästa 
revidering av Staffanstorps kommuns Översiktsplan. Ambitionen är att 
genom brett parlamentariskt arbete avgöra frågan och dä rmed uppnå 
långsiktighet, samt att därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har bes lutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen s beslut § 12, 2016 
Motion 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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§17 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om riktlinjer för 

konstnärlig utsmyckning i statfanstorps kommun 
2015-KS-36 

Kommunfu llmäktige beslutar 

att bifa lla motionens första att-sats innebärande att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta riktlinje r fö r kommunens konstnä rliga utsmyckning, 

att bifalla motionens tredje att-sats innebärande att kultur- och 
fritidsnämnden ansvarar för uppfö ljningen av de nya riktlinjerna, samt 

att avslå motio nens andra att-sa ts. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en motion om riktlinjer för konstnärlig 
utsmyckning i Staffanstorps ko mmun. Kommunstyrelsens a rbetsutskott 
beslutade den23mars 2015, § 37, a tt remittera motionen ti ll 
kommundirektören fö r yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
motwnen. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionens första att-sats innebä rande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för kommunens konstnärliga utsmyck ning, att bifalla 
motionens tred je a tt-sa ts innebärande a tt kultur- och fritidsnämnden 
ansvara r för uppföljningen av de nya r iktlinjerna, samt att avslå motionens 
andra att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast före ligger ett förslag t ill bes lu t och 
finner att kommunfullmäk tige ha r beslu ta t i enlig het med de tta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 13, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-29 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 
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§18 Svar på motion från David Wittlock (MP) om utökad 

tydlighet vid hänvisning av ärende till nämnd för beredning 

och beslut i statfanstorps kommun 
2015-KS-188 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning ti ll det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om utökad tydlighet vid 
hänvisning av ärende till nämnd för beredning och besl ut . 
Kommunstyre lsens a rbestutskott beslutade den 24 augusti 2015, § 101, att 
remittera motionen till kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektö ren har i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-29 yttrat sig över 
mo tionen. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska bes luta 
a tt med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-29, avslå motionen . 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast fö religger ett fö rslag till beslut o ch 
finner att kommunfu llmäktige ha r bes lutat i en lighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 14, 20 16 
M otion 
Kommundirektö rens tjänsteskrivelse 2015-11-2 9 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§19 Svar på motion från Björn stigborg (S) m.fl. om att inrätta 

en integrationspolitik för statfanstorps kommun 
2015-KS-270 

Kommunfullmäktige beslutar 

att m ed hänv isning till det som redovisa ts i kom mu ndirek tö rens 
tjä nsteskrivelse, da terad 201 5-11 -29, anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Björn Stigborg (S) m.fl. ha r lämnat in en motion om a tt inrä tta en 
integra tionspolicy för Sta ffansto rps kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsu tsko tt beslutade den 24 augusti 2015, § 103, a tt remi ttera motio nen 
till ko mmundirektö ren för yttrande. 

Ko mmundirektö ren har i tj ä nsteskrivelse daterad 2015 -1 1-29 yttrat sig över 
mo tionen. 

Yrkanden 

C hri stian Sonesson (M) yrka r a tt kommunfullm äktige ska bes luta a tt med 
hä nvisning ti ll det som redovisa ts i kommundirektörens tjänstesk rive lse, 
da terad 2015-11-29, anse mo tio nen besvarad. 

Bjö rn Stigbo rg (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunfu ll mäk tige ska besluta a tt bifa lla mot ionen. 

Beslutsgång 

Ordfö randen stä ller yrkandena mot varandra o ch finner a tt 
ko mmunfu ll mäk tige ha r beslutat i enlighet med Christia n Sonessans (M ) 
yrkande en ligt ovan . 

O m rös tning begä rs. 

Den som bifa ller C hristian Sonessans (M ) yrka nde rösta r ja . 
Den som bifa ller Bjö rn Stigbo rgs (S ) m.fl. yrkande röstar ne j. 

Omröstningsresultat 

Ordfö randen finner a tt ko mmunfullmäktige ha r med 25 ja-röster och 16 
nej-röster beslu ta t i enlighet med Ch ristia n Sonessans (M ) yrkande en ligt 
ova n. 
Ordinarie ledamö ter T iänstgöra nde ersätta re Ja Nej Avstå r 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s Rickad Larsson (S) x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M x 
Ceci lia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so Jörgen Kinnstad (SD) x 
Carina Oilton s x 
Tina Xhemajli M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M Pierre LindbetX (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 Sewerin s Agge Angusson (S) x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Ni l ss on s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson so x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KO x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Richard Olsson so x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Justerandes signatur U t d r agsbestyrka n de 

k1 fiAl 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 39(76} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig muntligt till förmån för 
eget yrkande. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig muntligt ti ll förmån för eget 
yrkande. 

Ledamoten Raili Pikkusaari (V) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 15, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2015-11-29 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§20 Svar på motion från Laila Olsen (S) om en god 

personalkontinuitet i hemtjänsten i statfanstorps kommun 
2014-KS-452 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bo rdlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

La ila Olsen (S) har väckt en motion om god personalkon tinuitet i 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun. Motionären yrka r att Staffanstorps 
kommun antar mål om att brukarna i hemtjänsten ska träffa högst 15 
personal i månaden. Arbetsutskottet beslutade den 24 november 201 4, § 
214 att remittera motionen till socia lnämnden för yttrande. 

Socialnämndens beslut § 130, 2015 och yttrande daterat 2015-11-19 samt 
kommundirektörens tjänsteskrivelse date rad 2016-02-02 föreligger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christi an Sonesson (M), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bordlägga ärendet till nästkommande 
ordinarie sa mmanträde med kommunfu llmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligge r ett fö rslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslu ta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 37, 2016 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 2016-02-02 
Motion 
Socialnämndens beslut§ 130, 2 015 ink!. yttran de 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka n de 
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§21 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att inrätta en dietist 

för god och säker nutritionsvård i statfanstorps kommun 
2014-KS-451 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ä rendet till näs tkommande o rdinarie sammanträde med 
kommunfu llmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S) har väckt en motion om att socia lnämnden ska inrä tta en 
kommundietistfunktion i Staffanstorps kommun. Arbetsutskottet besluta de 
den 24 november 2015, § 213 att remittera motionen till socia lnämnden för 
yttrande. 

Socia lnämndens bes lut § 129,201 5 och yttrande daterat 2015-11-19 samt 
kommundirektö rens tjänsteskrivelse da terad 2016-02-02 fö religger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Christian Sonessen (M), att 
kommunfull mäktige ska besluta a tt bo rd lägga ärendet ti ll nästkommande 
ordinarie sa mmanträde med kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige ha r bes lutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 38, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 201 6-02-02 
Socia lnämndens beslut § 129, 2015 ink l. yttrande 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 42(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§22 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om att öka 

valfriheten inom äldrevården i statfanstorps kommun 
2014-KS-563 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt, med hä nvisning till mino ritetsregeln enligt 5 kap . 36 § i 
kommuna llagen, återremittera ärendet till socia lnämnden för att motionen 
ska behandlas med beak tandet av kommunfu llmäktiges mål 2015-2018 där 
ett kommunalt a lternativ bö r erbjudas. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöst röm (S) ha r väckt en motio n om att öka valfriheten inom 
ä ldrevå rden i Sta ffanstor ps kommun. Kommunstyrelsens o rd fö rande ha r 
en lighet med delega tionsordningen p. 21beslutat a tt remittera mo tionen ti ll 
socia lnä mnden för yttrande. 

Socia lnämndens beslut § 131, 2015 och yttrande datera t 20 15-1 1-19 samt 
kommundirektörens tj änsteskrivelse date rad 2016-02-04 före ligger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Liliana Lindströ m (M) yrka r a tt kommunfullmäk tige ska bes luta a tt avslå 
m o tio nen med hänvisning t ill det som redovisa ts i kommundirektörens 
t jänsteskrivelse da tera d 2016-02-04. 

Pierre Sjöström (S) yrka r i första hand att ko mm unfullmäktige ska beslu ta 
att å terremittera ärendet ti ll soc ia lnämnden för a tt motionen ska behand las 
med beaktandet av ko m munfullmäktiges mål2015-20 18 där ett 
kommuna lt a lterna tiv bör erbj udas, samt i and ra hand att 
ko mm unfullmä kt ige ska bes luta a tt bifa lla motionen. 

Liliana Lindström (M ) yrka r att kom munfullmäktige ska beslu t att ä rendet 
ska avgöras vid dagens sa mmanträde. 

Beslutsgång 

O rdfö randen stä ller fö rst prop osition på Pierre Sjös tt·öms (S) 
fö rstahandsyrkande om återremiss och Liliana Lindströms (M) yrkande om 
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och finner a tt 
kommunfull mäktige har besluta t a tt ä rendet ska avgö ras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

JJ ~tJ 
Utdragsbestyrkande 



S taff anstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 43(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande om att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande om återremiss röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap. 36 § i KL, med 25 ja-röster och 16 nej-röster 
beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för att motionen ska 
behandlas med beaktaodet av kommunfullmäktiges mål 2015-2018 där ett 
kommunalt alternativ bör erbjudas. 
Ordinarie ledamöter Tiänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 
Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s Rickad Larsson (S) x 
Jonas Andersson so x 
Liliana Lindström M x 
Ceci lia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup so Jörgen Kinnstad (SD) x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemaj li M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M Pierre Lindberg (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 Sewerin s Agge Angusson (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 Hamilton M x 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 

~ AtJ 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Werner Unger s 
Helene Öhman --
Nils-Ove Mårtenson M 
Magnus Lunderquist KD 
Marie Saltarski s 
Thomas Carlstedt M 
Richard Olsson SD 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson c 
Totalt: 41 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 39, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tj änsteskrivelse 201 6-02-04 
Socialnämndens beslut § 131, 2015 inkl. yttrande 

44(76) 

DATUM : 2016-03-21 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
25 16 

U t dragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 45(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§23 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att avbryta kundval 

enligt lOV inom hemtjänsten och införa en ny modell för 

resurs- och kvalitetsuppföljning i statfanstorps kommun 
2014-KS-453 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bo rd lägga ä rendet till nästkommande ord ina rie sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Laila O lsen (S ) har lämnat in en motion o m att avbryta k und val en ligt LO V 
inom hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och 
kva litetsup pfö ljning. Arbetsu tsko ttet beslutade den 24 november 2014, § 
215 att remittera motionen till socia lnämnden för yttra nde. 

Socia lnämndens beslu t § 133 , 201 5 och yttrande da terat 2015-11-20 sa mt 
kommundirektö rens tjänsteskri velse da terad 2016-02-04 fö religger i 
ä rendet. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar , med instämmande av Christian Sonesson (M), a tt 
kommunfu ll mä ktige ska besluta a tt bo rdlägga ärendet till n äs tkommande 
ord inarie sammanträde med kommunfu llmäktige. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
fin ner a tt kommunfullmä ktige ha r bes lu tat i enl ighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 41 ,2016 
Motion 
Kommundi rektörens tjänsteskrivelse 201 6-02-04 
Socia lnä mndens beslu t § 133, 20 15 inkl. yttrande 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 46(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§24 Svar på motion från Richard Olsson (SD) om ombyggnad av 

trafikplats Särslöv på väg 11 i Staffanstorps kommun 
2015-KS-63 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med hänvisning till det som redovisa ts i kommundirektörens 
tj änsteskrivelse daterad 2016-02-04 anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Richard Olsson (SD) har väckt en motion gä llande dia log med Tra fikverket 
om utbyggnad av trafikplats Särslöv på väg 11 i Staffans torps kommun . 
Arbetsutskottet besluta den 23 mars 2015, § 38 att remittera motionen till 
tekniska nämnden fö r yttrande. 

T ekniska nämndens beslut § 84 , 201 5 ink luderande yttrande samt 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-04 föreligger i 
ärendet. 

Yrkanden 

Richard Olsson (SD) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta att med 
hänvisning till det som redovisats i kommundirek törens tjänsteskrivelse 
daterad 201 6-02-04 anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och 
fi nner a tt kommunfullmäktige har besluta t i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 42, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tjäns teskri velse 2016-02-04 
Tekniska nämndens beslut§ 84, 2015 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 47(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-2 1 

§25 Svar på motion från Maths Johansson (SPI) om 

toalettanläggning vid lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen 

i statfanstorps kommun 
2015-KS-73 

Kommunfullmäktige beslutar 

att det p å grund av investerings- och driftkostnaden inte är motiverat att 
bygga en offentlig toalett vid Gullåkravägen , samt 

att dä rmed avslå mo tionen. 

Ärendebeskrivning 

Maths Johansson (SPI) har väckt en motion om en toa lettanläggning vid 
lastbilsparkeringen vid Gullåkravägen i Staffanstorp med motiveringen, 

"Vid Gullåkravägen, på höger sida när man svänger av i rondellen från 
l 08:an, finns en lastbilsparkering för vilande chaufförer. Härifrån går också 
en stig in till hundbruksklubbens anläggning. Detta har blivit en sanitär 
olägenhet, eftersom chaufförerna förutom att vila även uträttar sina behov 
här. För att erhålla trevliga omgivningar för alla de som vistas i området, är 
det viktigt att det sätts upp någon form av offentlig toalettanläggning här. 
Kanske kan man samarbeta med trafik verket om detta ." 

Arbetsutskottet beslutade den 24 augusti 2015, § 100 att remittera 
motionen till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden har 
besluta t att avge fö ljande yttrande: 

Tillgången till permanenta o ffentliga toaletter i Staffanstorp är i nu läget 
begränsad till några få platser som i flera fa ll inte är tillgängliga helg- och 
kvällstid. Kostnaden för att införa en permanent offentlig toalett med en 
enklare utformning är ca l l 00 000 kr inklusive grundläggning och 
anslutning till vatten- och avlo ppsnätet. Städning och tillsyn av en offentlig 
toalett bör minst göras l ggr per dag och driftkostnaden för detta ligger 
mellan 14 -16 000 kr per månad. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instä mmande av ordföranden Yvonne 
Nilsson (C), att kommunfullmäktige ska besluta att det på grund av 
investerings- och driftkostnaden inte är motiverat att bygga en offentlig 
toa lett vid Gullåkravägen, samt att därmed avslå mo tionen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

M ';J 
Utd ragsbestyrka n de 



statfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 48(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 43, 2016 
Motion 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-02-04 

Justerandes signatur 

kJ At) 

Utdragsbestyrkande 



Sla ffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 49(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-21 

§26 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om att ansluta 

Staffanstorps kommun till Klimatsamverkan Skånes upprop 

om 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 
2015-KS-206 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt ansluta Staffanstorps kommun t ill Klimatsamverkan Skånes upprop om 
100 % fossi lbränslefritt Skåne 2020 samt att därmed anse motionen 
bifal len. 

Ärendebeskrivning 

T o rb jö rn Lövendah l (S) har väckt en mo tion om att ansl uta Staffanstorps 
kommun t ill Klimatsamverkan Skånes upprop om 100 % fossilbränslefritt 
Skåne 2020. Arbetsutskottet beslutade den 24 augusti 2015, § 102 att 
remittera m o tionen ti ll kommundirektören för yttrande. 

Kommundirektö ren har i tjänsteskrivelse daterad 2016-02-01 yttrat sig över 
mo tio nen . 

Yrkanden 

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar, m ed instämmande av David Wittlock (MP) 
och Magnus Lunderq uist (KD), a tt ko mmunfullmäktige ska besluta att 
ansluta Staffanstorps kommun ti ll Kl ima tsamverkan Skånes upprop om l 00 
% fossilbränslefritt Skåne 2020 samt att därmed anse motionen bifa llen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast före ligge r ett förs lag t ill bes lut och 
finner att kommunfullmäktige ha r besluta t i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Ko mmunstyrelsens bes lut § 44, 2016 
M o tion 
Ko mmund irektö rens tjänsteskri velse 2016-02-01 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 50(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§27 Svar på motion från Agneta Nilsson (S) m.fl. om rätt till 

heltid för deltidsanställda i statfanstorps kommun 
2015-KS-271 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avs lå motionen med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse da te rad 2 O 16-02-04. 

Ärendebeskrivning 

Agneta Nilsson (S) m.fl. har lämnat in en motion om rätt till heltid för 
deltidsanställda i Staffanstorps kommun. Arbetsutskottet beslutade den 24 
augusti 2015, § 104 att remittera motionen till kommundirek tören för 
yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
motionen med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens 
tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04. 

Agneta Ni lsson (S) yrkar, med instämmande av Raili Pikkusaa ri (V), att 
kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M ) 
yrkande enligt ovan. 

Omröstning begä rs. 

Den som bifa ller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Agneta Nilssons (S) m.fl. yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 
nej-röster beslutat i enlighet med Christian Sonessoas (M) yrkande enligt 
ovan. 
Ordina rie ledamöter Tiänste:örande ersätta re J a Nej Avstår 
Chri stian Sonesson M x 
Pierre Sjöström s x 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 51(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Nino Vidovic M x 
Laila Olsen s Rickad Larsson (S) x 
J onas Andersson SD x 
Liliana Lindström M x 
Cecilia Cavallin MP x 
Björn Magnusson L x 
Torbjörn Lövendahl s x 
Eric Tabich M Bertil Palm (M) x 
Margareta Pauli M x 
Ulla Winrup SD Jörgen Kinnstad (SD) x 
Carina Dilton s x 
Tina Xhemajli M Staffan Linde (M) x 
Björn Larsson c x 
Björn Stigborg s x 
Hans Rochester M Pierre Lindberg (M) x 
David Wittlock MP x 
Gisela Nilsson L x 
Karin Palmqvist M x 
Pia Jönsson s x 
Mats-Ake Westeson SD x 
Bertil Persson M x 
Rickard Sewerin s A.gge Angusson (S) x 
Asa Ekstrand M x 
Agneta Nilsson s x 
Berit Lagergren M x 
Bo Malmberg MP x 
Fredrik Andersson SD x 
Raili Pikkusaari v x 
Eric Hamilton M x 
Werner Unger s x 
Helene Öhman -- x 
Nils-Ove Mårtenson M x 
Magnus Lunderquist KD x 
Marie Saltarski s x 
Thomas Carlstedt M x 
Richard Olsson SD x 
Maths Johansson SPI x 
Richard Fridh s x 
Yvonne Nilsson c x 
Totalt: 41 25 16 

Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 52(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Reservationer 

Ledamöterna fö r Socialdemokra terna reserverar sig skriftl igt till fö rmån fö r 
eget yrkande, se bi laga 1. 

Ledamöterna fö r Miljöpartiet reserverar sig muntligt ti ll förmån för eget 
yrkande. 

Ledamoten Ra ili Pikk usaa ri (V) reserverar sig m untligt mot beslutet. 

Beslutsunderlag 

Komm unstyrelsens beslut§ 45 , 2016 
Kom mundirek tö rens tjänsteskrivelse 2016-02-04 
Motio n 

Utdragsbestyrkande 



Reservation Rätt till heltid för 
deltidsanstä lida 

Vi reserverar oss mot beslut att avslå motionen om rätt till heltid för våra 
deltidsanställda. 

Många av de största bristerna på arbetsmarknaden drabbar kvinnor och en attraktiv 
arbetsmarknad måste vara jämställd. Inte minst gäller detta inom vård och omsorg. En 
sektor som domineras av kvinnor. 

Heltidsfrågan måste lösas, nu! Var tredje kvinna jobbar deltid i dag, de allra flesta helt 
ofrivilligt. För män gäller var tionde. Inom till exempel handeln är deltiderna ett enormt 
problem och det är enormt ojämställt. Butiker med manlig personal erbjuder oftast heltid, 
butiker med kvinnlig personal har oftast mest deltid. Även yrkena inom kommunen där 
männen dominerar har sällan deltidsarbete som grund medan yrke som domineras av 
kvinnor har nästan alltid deltid som grund. 

Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att erbjuda anställda som har deltid en 
heltidstjänst (se bilaga). Det är därför anmärkningsvärt att vi trots detta har som många 
deltider i vår kommun. När Staffanstorps kommun skulle öppna en ny korttidsavdelning på 
Pilegården inrättades enbart deltidstjänster. Vi menar att man får en bättre verksamhet när 
heltidstjänster erbjuds. 

Syftet är bland annat att minska mer- och övertidsarbetet och att minska behovet av 
timvikarier. På köpet får verksamheten en bättre personalkontinuitet. Brukaren får möta 
färre anställda. 

Staffanstorp den 21 mars 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 



STAFFANSTORPS KOMMUN 

BILAGA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Sammanlradesdalum 

2005-12-12 

2005-12-05 

Sida 

14 

22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-21 

2005-06-13 

23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

Kf§ 159 
Ks § 158 
Au§ 160 
Au§ 82 
Kf§ 57 

Motion, besvarande av 

2005-04-25 43 

Dnr 2005.92 

Anmäls av Björn Stigborg (s) väckt motion angående rätt till heltidstjänst. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att för beslut om beredning remittera till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för remittering ärende om besva
rande av motion väckt av Björn Stigborg (s) angående rätt till heltidstjänst 

Arbetsutskottet beslutar 

att för yttrande, vilket skall vara arbetsutskottet tillhanda senast den 30 
september 2005, remittera ärendet till personalutskottet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar, sedan personalutskottet den 25 
oktober 2005, § 35, beslutat om remissyttrande, för beredning ärende om 
besvarande av Björn S.tigborgs motion om rätt till heltidstjänst. 

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att av personalutskottets re
missyttrande framgår att kännedom finns om i motionen nämnd försöks
verksamhet, mt en med denna försöksverksamhet liknande ordning för till
godoseende av önskemål om heltidstjänst tillämpas vid Pilegården, samt att 
det finns anledning för ansvariga chefer att i samband med att pågående 
omorganisation av äldreomsorgen slutförs se över förekommande önske
mål om tjänstgöringsgrad, då med uppmaning till dem att så långt möjligt 
försöka tillgodose medarbetares önskemål om heltidstjänstgöring, i följd 
varav motionen bör anses bifallen, detta även om motionären angivit soci
alnämnden som adressat för motionen, varvid förutsättes att personalut
skottets protokoll i ärendet expedieras till såväl socialnämnden som till pro
duktionschefen. 

Utdragsbestyrkanden 



STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum Sida 

2005-12-12 15 

2005-12-05 23 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att, med det av personalutskottet den 25 oktober 2005, § 35, redovisade, 
anse motionen bifallen. 

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet yrkar ordföranden Michael 
Sandin (m) att kommunstyrelsen, med den ändringen i andra att-satsen att 
ordet "bifallen" ersätts med ordet "besvarad", skall besluta bifalla arbets
utskottets beslutsförslag. 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på 
eget yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening har 
kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande, vilket beslut av ordföranden 
befästes med klubbslag. 

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att, med det av personalutskottet den 25 oktober 2005, § 35, redovisade, 
anse motionen besvarad. 

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar Björn Stigborg (s) 
att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens besluts
förslag. 

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på 
Björn stigborgs (s) yrkande enligt ovan, och föridarar därefter att enligt 
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande, vilket 
beslut av ordföranden befästes med klubbslag. 

Kommunfullmäktige har således beslutat 

att, med det av personalutskottet den 25 oktober 2005, § 35, redovisade, 
anse motionen besvarad. 

Utdragsbestyrkanden 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 53(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§28 Svar på motion från Jonas Andersson (SD) om att inte 

teckna fler avtal med Migrationsverket 
2015-KS-479 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen med hänvisning till det som redov isa ts i ä rendet. 

Ärendebeskrivning 

Jonas Andersson (SD) har väckt en motion om att inte teckna fler avta l med 
Migrationsverket. Arbetsutskottet beslutade den 7 december 201 5, § 174 
a tt remittera motio nen ti ll kommundirektören för yttrande. 
Kommundirektören har yttra t sig enligt fö ljande: 

Sverigedemokraterna har i motion föreslagit kommunfullmäktige a tt 
besluta att inte fö rnya fler avta l med Migrationsverket för a tt ta emo t s.k. 
ensamkommande asylsökande flyk tingbarn fram ti ll dess att 
flyktingpolitiken skärps i riktning mot Sverigedemokraternas krav på 
riksnivå, samt a tt Staffanstorps kommun inte tecknar några avta l med 
M igrationsverket o m fl yktingmottagande. 

För både ensamkommande flyktingbarn och övriga asylsökande finns idag 
en tvingande lagstiftning. Sedan 2014 3 § lag (1994:137) har 
Migrationsverket en oavvislig rä tt, då oavsett om avta l om mottagandet 
finns eller inte, att a nvisa ensamkommande barn till en kommun, som då 
har skyldighet att o rdna boendet för dem som anvisats. Regelmässigt 
placera r Migrationsverkete barn i första hand i kommuner där de ha r 
anknytning. I andra hand placeras de i kommuner med avta l, till avta lets 
nivå och i tred je hand i kommuner med eller utan avta l med utgångspunkt i 
s.k. fördelningsta L Att inte skriva avta l med Migra tionsverket har så ledes 
ingen faktisk betydelse för det anta l barn som ska mottas eftersom det s tyrs 
av lagstiftning och fö rdelningsta L Om kommunen inte tecknar avta l gå r 
kommunen däremot miste om ersä ttning från Migrationsverket och 
kommunen blir sjä lva beta lningsansvariga. 

På samma sätt finns från och med 1 mars 2016 en rättighet för 
Migrationsverket att fördela nyanländas boende ti ll kommuner enligt 
fö rdelningstaL Kommunen kan inte avstå från ett mottagande av anvisning, 

Så ledes kan konsta teras att Staffanstorps kommun kan drabbas nega tiv 
ekon omiskt genom a tt inte teckna avta l med Migrationsverket men att 
effekten på mottagande uteblir både fö r kommunen och landet som helhet. 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 54(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

Yrkanden 

Agge Angusson (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP) och 
Raili Pikkusaari (V), a tt kommunfu llmäktige ska bes luta att att avs lå 
motion med hänvisn ing till det som redovisa ts i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett.förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlig het med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslu t § 46, 2016 
Motion 

Just7J signat~ ,j Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 55(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-03-21 

§29 Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden av 

Anita Östergren (SPI) 
2016-KS-97 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Anita Östergren (SPI) från hennes uppdrag som ersä ttare i 
socia lnämnden. 

a tt för restera nde del av mandarperioden ti ll ny ersä rrare i soc ialnämnden 
utse U lla-Britt Jo hansson (SPI), Cymba lvägen 21, 245 42 Sraffanstorp. 

Ärendebeskrivn ing 

Anita Östergren (SPI) har lämnat in en avsägelse av hennes uppdrag som 
ersä ttare i socialnämnden. 

Valberedningen föreslår arr Ulla-Britt Johansson (SPI ) utses till ny ersättare 
i socia lnämnden efter Anita Östergren (SPI). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse ink 2016-03-08 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande u fl f} 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 56(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

§30 Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande 

gällande Valfrihet inom Särskilt boende i Staffanstorps 

kommun 
201 5-KS-477 

Kommunfu llmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöströ m (S) ha r lämna t in en interpellation stä lld t ill socia lnämndens 
o rdfö rande Liliana Lindström (M) gä llande Va lfrihet ino m Sä rskilt boende i 
Staffanstorps kommun. 

Vid dagens sammanträde besva ra de socia lnämndens ord föra nde Liliana 
Lindst röm (M) interpell ationen enligt i ärendet fö religgande skriftligt 
interpella tio nssvar. 

Efter yttrande från socia lnä mndens ordfö rande Liliana Lindström (M ) och 
Pierre Sjös tröm (S) konsta tera r o rdföranden Yvonne N ilsson (C) a tt o rdet ej 
begärs för ytterliga re anfö randen och förklarar därefter överläggningen 
avslutad. 

Beslutsunderlag 

skriftligt interpella tio nssva r från socia lnämndens ordfö rande 
Interpella tion gä llande Va lfrihet ino m Särskilt boende i Staffa nstor ps 
kommun 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 57(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§31 Interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande gällande barn- och utbildningsnämndens 

överskridande på minus 22,8 miljoner kronor i bokslutet 

2015 
2016-KS-70 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till ba rn- och 
utbildningsnämndens ordförande gä llande barn- och utbildningsnämndens 
överskridande på minus 22,8 miljoner kronor i bokslu tet för år 2015 . 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2016-02-06 

Ordförandens signat ur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 58(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§32 Beslut om handläggning av medborgarförslag om ett 

totalförbud för försäljning av fyrverkerier i statfanstorps 

kommun 
2015-KS-594 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarfö rslaget gä lla nde totalförbud för försä ljning av 
fyrverkerier i Staffanstorps kommun till kommunstyrelsen för bes lut om 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

T ill Staffanstorps kommun har den 30 december 2015 inkommit ett 
medborgarförslag gällande tota lförbud för försäl jning av fyrverkerier och 
liknande produkter i Staffanstorps kommun. 

Enligt kommunfu llmäktiges arbetsordning får fullmäktige ti ll 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende som 
h ar väckts genom medborga rfö rslag, u tom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga fram förslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fattas utan 
föregåen de beredning. Samråd har h å ll its om beslutsförslaget. 

Då det ankommer på kommunfu llmäktige att svara på sådana frågor som 
medborgarfö rslaget rör, fö reslå r kommunfu llmäktiges ordförande Yvonne 
N ilsson (C) att medbo rgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslu t om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrka r att kommunfu llmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget gä llande tota lfö rbud för försä ljning av 
fyrverkerier i Staffanstorps kommun till kommunstyrelsen för beslut om 
beredn ing. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag ti ll beslut o ch 
finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-12-30 
Ordförandens skrivelse 2016-03-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

!J ~t) 
Utdragsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 59(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§33 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 

skyltning av offentlig konst i Staffanstorp 
2016-KS-87 

Kommunful lmäktige beslutar 

att överlämna m edborgarförslaget gälla nde skyltning av offentlig k onst i 
Staffanstorp till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Ti ll Staffanstorps kommun ha r den 23 februari 201 6 inkommit ett 
med borgarförslag gällande skyltning av offentlig konst i Staffansto rp. 

Enligt kommunfu llmäktiges arbetsordning får fullmäktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ä rende som 
ha r väckts genom medborga rförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäk tiges ordförande kan efter 
samrå d med ko mmunfu ll mäktiges presidium lägga fram förs lag till beslut 
om a tt överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fattas utan 
föregående beredn ing. Samråd har hållits om beslutsfö rslaget. 

I Staffanstorps ko mmun är det kultur- och fritidsnämnden som svarar för 
sådana frågor som medborga rförslaget rör. Kommunfullmä k tiges 
ordförande Yvonne N ilsson (C ) föreslå r därför att med borgarfö rslaget 
överlämnas ti ll ku ltur- och fritidsnämnden för beredning och beslu t. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget gällande skyltning av offen tlig konst i 
Staffanstorp ti ll kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2016-02-23 
Ordförandens skrivelse 201 6-03-08 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

1J AJ 
Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 60(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§34 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 

förbjuda användandet av fyrverkerier och liknande 

produkter för privatpersoner i statfanstorps kommun 
2015-KS-595 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna medborgarförslaget om att förbjuda användandet av 
fyrverkerier och liknande pyrotekniska produkter för privatpersoner i 
Staffanstorps kommun ti ll ko mmunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 30 december 2015 inkommit 
medborgarförslag o m att fö rbjuda användandet av fyrverkerier och 
liknande pyrotekniska produkter för privatpersoner i Staffansto rps 
kommun. 

Enligt kommunfu llm äktiges arbetsordning får fullmäktige t ill 
kommunstyrelsen eller annan nämnd över lämna att besluta i ett ärende som 
har väckts genom medborgarfö rslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfu llm äktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfu llmäktiges presidium, lägga fram fö rslag ti ll beslut 
om a tt överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan 
fö regående beredning. Samråd har hå ll its om beslutsförs laget. 

Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som 
medborgarförslaget rö r, fö reslå r kommunfu llmäktiges ordförande Yvonne 
Nilsson (C) att medborgarfö rslaget överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslut om beredning. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborga rfö rslaget o m att förbjuda användandet av 
fyrverkerier och likna nde pyro tekniska produkter fö r p rivatpersoner i 
Staffa nsto rps kommun till ko mmunstyrelsen fö r beslut o m beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att kommunfu ll mäktige har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

M edborgarförslag 2015-12-30 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stal fanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 61 (76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

Ordförandens skrivelse 2016-03-08 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 62(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§35 Remittering av motion från Werner Unger (S) om förbud att 

använda mobiltelefoner och datorer i simhallen i 

statfanstorp 
2016-KS-78 

Kommunfullmäktige beslutar 

att mo tionen får väckas, samt 
att ö verlämna motionen ti ll kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

\Verner Unger (S} har lämnat in en mo tio n om att förbud att använda 
mo biltelefoner och dato rer i simhallen i Staffansto rp. 

Beslutsunderlag 

J\11otion 201 6-02-08 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kom mu nfu Il mäktige 63(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§36 Remittering av motion från Raili Pikkusaari (V} om 

tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med 

flyktingmottagandet i statfanstorps kommun 
2016-KS-83 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt m otionen få r väckas, samt 
a tt överlämna motionen till ko mmunstyrelsen för beredning . 

Ärendebeskrivning 

Raili Pikk usaari (V) har läm nat in en mo tion gä llande ti llsättning av en 
grupp som jo bbar stra tegiskt med fl ykt ingmottagandet i Staffansto rps 
ko mmun. 

Beslutsunderlag 

M o tion 2016-02-19 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 64(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-0 3-21 

§37 Remittering av motion från Cecilia Cavallin (MP) gällande 

trafik med farligt gods (ADR) 
2016-KS-84 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebeskrivning 

Cecilia Cava llin (MP) har lämnat in mo tion gällande trafik med farligt gods 
(ADR). 

Beslutsunderlag 

Motion 2016-02-1 7 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

65(76) 

DATUM: 2016-03-21 

§38 Anmälningar 

Ordförandens signatur 

2015-KS-564 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till hand linga rna. 

Beslutsunderlag 

a )Mötesanteckninga r frå n Sydvattens ägarträff 2015-11-06 

b) Ekonomisk uppfö ljning för tidsperioden 2015-01-01-2015-10-31 för 
Staffanstorps kommun. Dnr 2015-KS-503 

c) T illsyn över hel- och delägda kommunala bolag en ligt 6 kap § l a 
kommuna llagen. Dnr 2015-KS-500 

d) Tekniska nämndens beslut § 80/15 gä llande medborgarförslag om 
orienteringstavla och ga tunamnsskyltning till Västergatan. Dnr 2015-KS-8 7 

e) Tekniska nämndens beslu t § 82/15 gä llande medbo rgarförslag om att 
bygga om korsningen Gamla M almövägen - Väståkra vägen till rondell. 
Dnr 2015-KS-201 

d) Tekniska nämndens beslut§ 83/15 gä llande medborgarförslag om 
fö rslag på placering av rondell. Dnr 2015-KS-282 

e) Tekniska nämndens beslut § 81/15 gä llande medborgarförslag om a tt ett 
fa rthinder placeras på Storgatan. Dnr 2015-KS-385 

Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kom m u nfu lim ä k tig e 66(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§39 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att en 

regnbågsflagga ska hissas den 17 maj årligen i 

statfanstorps kommun 

2016-KS-161 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt överlämna medbo rga rfö rslaget om att en regnbågs fl agga ska hissas den 
17 maj å rligen i Sta ffanstorps kommun till kommunstyrelsen fö r beredning 
och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps ko mmun har den 11 ma rs 2016 inkommit ett 
medborgarförslag om a tt en regnbågsflagga ska hissas den 17 ma j å rligen i 
Staffanstorps kommun. 

Enligt kommunfullmäktiges a rbetsordning få r fu llmä ktige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna a tt besluta i ett ä rende som 
har väckts genom medborga rförslag, utom om ärendet ä r av principiell 
beskaffenhet eller av stö rre vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfu llmäktiges presidium, lägga fram fö rslag till beslut 
om att överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut få r fa ttas utan 
föregående beredn ing. 

Då det a nkommer på kommunstyrelsen a tt sva ra på sådana frågor som 
med borgarförs laget rö r, föreslå r kommunfullmäktiges ordförande Yvonne 
Nilsson (C) att medbo rgarförslaget överlämnas ti ll kommunstyrelsen för 
beredn ing och bes lut. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrka r att kommun fu ll mäktige ska beslu ta 
att överlämna medborgarfö rslaget om a tt en regn bågsflagga ska hissas den 
17 ma j årligen i Staffansto rps kommun till kommunstyrelsen för beredn ing 
och beslut. 

Beslutsgång 

O rdföranden konsta tera r a tt det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och 
finner a tt kommunfu llmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

M edborgarförslag 201 6-03-11 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Sla ffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 67(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-21 

§40 Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden av Per 

Grönberg (M) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Per Grönberg (M) frå n hans uppdrag som ersä tta re i 
soc ia lnämnden, samt 

a tt ti ll ny ersätta re i socia lnämnden fö r resterande del av mandatperioden 
utse Inger Hossmark (M), Va lhallavägen 26, 245 32 Staffansto rp 

Ärendebeskrivning 

Per Grönberg (M) har lämnat in en avsägelse av sitt uppd rag som ersä tta re i 
socia lnämnden. 

Valberedningen fö reslå r att Inger Hossmark (M ) utses till ny ersätta re i 
socia lnämnden efter Per Grönberg (M). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 201 6-03-02 

Ordförandens signatur Justerandes signatur M f) A/ 
Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 68(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03 -21 

§41 Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden av 

Tony Peltola (L) 

20 16-KS-122 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt entlediga Tony Peltola (L) från hans uppdrag som ersä ttare i tekniska 
nämnden, samt 

att ge valberedningen i uppdrag att till nästkommande ordinarie 
sammanträde med kommunfullmäktige å terkomma med förslag till ny 
ersättare i tekniska nämnden efter Tony Peltola (L). 

Ärendebeskrivning 

T ony Peltola (L) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-03-14 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 69(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-03-21 

§42 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunala 

handikapprådet av Clas Andersson (L) 

2016-KS-123 

Kommunfullmäktige bes lutar 

att en tlediga Clas Andersson (L) från hans uppdrag som ledamot i 
kommunala hand ikapprådet, samt 

att ti ll ny ledamot i kommunala handikapprådet för tiden 20 16-20 18 utse 
Tony Peltola (L), Nevisborg 38 c, 245 45 Staffanstorp 

Ärendebeskrivning 

Clas Andersson (L) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ledamot 
i kommunala hand ikapprådet. 

Va lberedningen föres lå r att Tony Pelto la (L) utses ti ll ny ledamot i 
kommuna la hand ikapprå det efter Clas Andersson (L). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-03-14 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 70(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§43 Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden av 

Clas Andersson (L) 

2016-KS-124 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Clas Andersson (L) från hans uppdrag som ersättare i 
socialnämnden, samt 

att till ny ersä tta re i soc ia lnämnden för resterande del av mandatperioden 
utse Tony Pelto la (L), Nevisborg 38C, 24 5 45 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Clas Andersson (L) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersättare 
i socia lnämnden. 

Valberedningen föreslå r a tt Tony Peltola (L) utses till ny ersä tta re i 
socia lnämnden efter Clas Andersson (L). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-03-14 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 71(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-21 

§44 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Business Port 

statfanstorp AB av Björn Magnusson (L) 

2016-KS-125 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Bjö rn M agnusson (L) från hans uppdrag som ledamot i 
Business Port AB, sa mt 

att till slutet av den o rdina rie bo lagsstämman som hå lls å r 2 01 9, t ill ny 
ledamot i Business Po rt Staffanstorp AB utse Clas Andersson (L), 
Prästkragevägen 40, 245 45 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Björn Magnusson (L) ha r lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som 
ledamot i Business Po rt Staffanstorp AB. 

Va lberedningen fö res lå a tt Clas Andersson (L) utses ti ll ny ledamot i 
Business Port Staffansto rp AB efter Björn Magnusson (L) . 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 201 6-02-29 

Ordförandens signatur signatur Utdragsbestyrkande 

(l/J 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 72(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03 -21 

§45 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag av Filip Nordahl 

(M) 

Avsägelsen å te rtas och därmed utgå r ärendet. 

Ordförandens signatur U t d r agsbes tyr k a n de 



statfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 73(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-2 1 

§46 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

och barn- och utbildningsnämnden av Anna Carlströmer (V) 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Anna Carlströmer (V) från hennes uppd rag som ersä tta re i 
kommunfullmäktige, 

a tt ingå till Länsstyrelsen i Skåne med en begä ran om ny sammanräkning 
för utseende av ny ersä tta re i ko mmunfullmäktige, 

a tt för resterande del av mandatperioden till ny ersä ttare i barn- och 
utbildningsnämnden utse Harald Svedberg (V), Grusvägen 15, 245 91 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Anna Carlströmer (V) har lämnat in en avsägelse av sit t uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden. 

Va lberedningen föres lår att Hara ld Svedberg (V) utses ti ll ny ersä tta re i 
ba rn- och utbildningsnämnden efter Anna Ca rlströmer (V) . 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2016-03-21 

Ordförandens signatur Utd ragsbestyrka n de 



Kommunfullmäktige 74(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-2 1 
statfanstorps 

kommun 

§47 Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 

gällande Norra skolan 

2016-KS-162 

Kommunfullmäktige bes l u tar 

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

Ärendebeskrivning 

David Wittlock (MP) har lämnat in en interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande gä llande N orra skolan. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2016-03-21 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrka n de 



Slaffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 75(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-03-2 1 

§48 Begäran om ny sammanräkning för utseende av ny 

ersättare i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med en begä ran om ny sammanräkning 
för utseende av ny ersättare i kommunfu llmäktige efter Gösta Kroo n (MP). 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ersä ttare i 
kommunfullmäktige efter Gösta Kroon {MP). 

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 76(76) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-03-21 

Uppvaktning 

Lilia na Lindström (M) uppvaktas med an ledning av sin födelsedag. 

Utdragsbestyrka n de 
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