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DATUM: 2016-08-22 

Magtrns Lunderqt1ist (KD) Joakim Borglin (KD) §§ 114-129 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Carlstedt (M) Robert Hjunstorp (M) §§ 114-129 
Richard Olsson (SD) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 

Totalt 41 ledamöter 

Karin Palmqvist (M) och Agneta Nilsson (S) 
Rådhuset, 2016-08-25 klockan 13.00 

~{A C®:tO~ 
Sekreterare Vesna Casitovski 

~ rntM< fidr--
Or örande onne Nilsson ( C) 

%~ ,a,~~? 
Justerande Karin alrnqvist (M) 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-08-22 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 

Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Kommunfullmäktige 
2016-08-22 
18.00-19.25 

Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 114-129 

2016-08-26 
2016-09-17 
Rådhuset 

H~ :=~ 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-08-22 

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

för justering av protokollet 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Karin Palmqvist (M ) och Agneta Nilsson (S) att tillsammans med 
ordföra nden justera dagens protokoll torsdagen den 25 augusti 2016 
klockan 13.00 i Rådhuset. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

!/AJ 



S taft anstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(25) 

DATUM: 2016-08-22 

§ 115 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föredragningslistan tillsammans med följande ärenden som 
tillkommit efter utsänd dagordning: 

• Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden av Lotta 
Sjögran (MP) 

• Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä ll ande 
genomförande av en handlingsplan syftande till en kemikaliesmart 
förskola 

• Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä llande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

• Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
överenskommelse med arbetsförmedlingen gä llande nollvision för 
ungdomsa rbetslösheten 

• Interpellation stä lld till tekniska nämndens ordförande om 
parkeringsplatser i Stationsbyn, Hjärup 

• Remittering av motion från David Wittlock (MP) om strategi 2040 
för skola och försko la 

Ovan nämnda tillkomna ärenden kommer att behandlas sist på 
dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 7(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-08-22 

§116 Information om förutsättningar för budget 2017 

Kommunfullmäktige beslutar beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichefen Cecilia Jansson informerar om förutsättningarna för budget 
2017. 

Yrkanden 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta 
att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

§117 Ändring av avgifter för idrottsanläggningar i Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-143 

Kommunfullmäktige beslutar 

att, då med upphävande av nu gä llande avgifter, anta i ärendet föreliggande 
förslag till avgifter för idrottsanläggningar i Staffanstorps kommun dar 
2016-02-01, att gä lla från och med den 1 januari 2017. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande avgi fter för idrottsanläggningarna antogs 2013. Kultur- och 
fritidsnämnden har föreslagit revideringar i bestämmelserna kring avgifter 
samt en höjning av avgiftsnivån. 

Yrkanden 

Margareta Pauli (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att, då med 
upphävande av nu gä llande avgifter, anta i ärendet förel iggande förslag till 
avgifter för idrottsanläggningar i Staffanstorps kommun dat 2016-02-01, 
att gälla från och med den 1 januari 2017. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 84, 2016 
Förslag till avgifter för idrottsanläggninga r 2 016-02-01 
Nu gä llande avgifter för idrottsanläggningar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 4, 2016 
Kommunfullmäktiges beslut § 93, 2016 

Ordförandens signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-08-22 

§118 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön i Staffanstorps kommun 
2016-KS-257 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med upphävande av nu gä llande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, anta i ärendet föreliggande lokala föreskrifter 
för a tt skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun, da t 
201 6-03-29, a tt gälla från och med den 1 oktober 201 6. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 § 108 att anta nu gä llande 
loka la hälsoskyddsföreskrifter för Staffanstorps kommun. 
Miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899 ) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ger kommunen mö jlighet a tt utfärda lokala 
föreskrifter om tomgångskörning, skydd av vattentäkt, eldning, tillstånd för 
vissa typer av djur inom detaljplanelagt område m.m. 

Eftersom revideringsbehov av nu gällande loka la hälsoskyddsföreskrifter 
föreligger har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
kommunfullmäktige inkommit med förslag till nya lokala föreskrifter fö r 
att skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun dat 201 6-
03-29. 

Yrkanden 

Eric Ta bich (M) yrkar att kommunfullmäktige sk a beslu ta att med 
upphävande av nu gä llande lokala föreskrifter för a tt skydda människors 
hälsa och miljön, anta i ä rendet föreliggande lo ka la föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön i Sta ffanstorps kommun, dat 201 6-03-
29, a tt gä lla från och med den 1 oktober 201 6. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner a tt kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 85, 201 6 
Förslag till lokala föreskrifter fö r att skydda människors hälsa och miljön 
Kommunfullmäktiges beslut§ 94, 201 6 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 10(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

§119 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps 

kommun 
2016-KS-262 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta nytt stödsystem för ideella föreningar i Staffanstorps kommun 
daterat 2016-04-26, att gä lla från och med 1 januari 2017. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att förde la 
stöd/bidrag till ideella föreningar som ä r öppna för a lla och verksamma i 
Staffanstorps kommun. Kultur- och fritidsnämnden har till 
kommunfullmäktige inkommit med förslag till nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Staffanstorps kommun då frågan anses va ra av principiell 
beskaffenhet. Syftet med stödsystemet är att genom olika stödformer ge 
föreningar möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, 
nyskapande och förebyggande verksamheter av hög kvalite i första hand för 
barn och ungdomar 4 - 25 år inom kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Skå neidrotten, Mats Werne 
Sportkonsult och föreningslivet har under ca 6 månader arbetat fram ett 
förslag till nytt stödsystem för föreningslivet i Staffanstorps kommun. 
Anledningen a tt a rbetet med nya bidragsbestämmelser påbörjades var att 
rådande bidragsnormer anses vara otidsenliga. Kultur- och fritidsnämnden 
kommer under hösten 2016, under förutsättn ing av kommunfullmäktiges 
beslut om att anta nytt stödsystem, att ta upp ärende om upphörande av nu 
gä llande bidragsnormer för Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 

M argareta Pauli (M) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson (L), a tt 
kommunfullmäktige ska besluta att anta nytt stödsystem för ideella 
föreningar i Staffanstorps kommun daterat 2016-04-26, att gälla från och 
med 1 januari 2017. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut§ 86, 2016 
Förslag till nytt stödsystem 2016-04-26 
Nu gällande bidragsnormer antagna av kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

Kultur- och fritidsnämndens beslut§ 19, 2016 
Kommunfullmäktiges beslut§ 95, 2016 

Justerandes signatur 

~p /fA/ 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

§120 Svar på motion från Laila Olsen (S) om att införa 

jämställdhetsintegrering i Staffanstorps kommun 
2015-KS-297 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen med hänsyn till de beräknade ökade kostnaderna som 
redovisats i kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11. 

Ärendebeskrivning 

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om att jämställdhetsintegrering ska 
införas i Staffanstorps kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
den 24 augusti 2015, § 105 att remittera motionen till kommundirektören 
för yttrande. 

Kommundirektören har i tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11 yttrat sig över 
motionen. 

Yrkanden 

Christian Sonesson (M) yrkar a tt kommunfullmäktige ska besluta att avslå 
motionen med hänsyn till de beräknade ökade kostnaderna som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskrivelse daterad 2016-04-11. 

Laila Olsen (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner a tt 
kommunfullmäktige har besluta t i enlighet med Christian Sonessons (M) 
yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Laila O lsens (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner a tt kommunfu llmäktige har med 26 ja-röster och 15 
nej-röster beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M) yrkande. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdr agsbestyrkande 

/YP !}1i/ 
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Kommunfullmäktige 13(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

Ordinarie ledamöter Ti änste:örande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M X 
Pierre Sjöström s X 
Nino Vidovic M X 
Laila Olsen s X 
Jonas Andersson SD X 
bli:rna biHdstrem M Bertil Palm (M) X 
Cecilia Cavallin MP X 
Björn Magnusson L X 
Torbjörn Lövendahl s X 
Eric Tabich M X 
Margareta Pauli M X 
Ulla Winrup SD X 
Carina Dilton s X 
Tina Xhemajli M X 
Björn Larsson C X 
Björn Stigborg s X 
HaHs R:eehester M Staffan Linde (M) X 
David Wittlock MP X 
Gisela Nilsson L X 
Karin Palmqvist M X 
Pia Jönsson s X 
Mats-Ake Westeson SD X 
Bertil PersseH M Pierre Lindberg (M) X 
Rickard Sewerin 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 8~·e MårteHseH M Rickard Svensson (M) X 
Mag1rns tt1Hderqttist KD Joakim Borglin (KD) X 
Marie Saltarski s X 
'.fhemas Garlstedt M Robert Hjunstorp (M) X 
Richard O lsson SD X 
Maths Johansson SPI X 
Richard Fridh s X 
Yvonne Nilsson C X 
Totalt: 41 26 15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ AV 
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kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 14(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

Reservationer 

Ledamöterna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig muntligt till 
förmån för Laila Olsens (S) yrkande. 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 74, 2016 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2016-04-11 
Kommunfullmäktiges beslut § 98, 2016 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation motion om jämställdhets
integrering i Staffanstorps kommun 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. 

Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden och 
i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. 
Konkret innebär det att förhållanden och villkor för både kvinnor och män ska synliggöras. 
Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och 
konsekvenserna av hur förslag kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män ska analyseras. 

Strategin antogs av Sveriges regering (regeringen Bildt) 1994. Alla länder som skrev under 
slutdokumentet från FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 har åtagit sig att tillämpa 
strategin och EU antog den som huvudstrategi för sitt jämställdhetsarbete 1996, 
jämställ.nu. 

Den 3 juli 2008 fick Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag av regeringen 
Reinfeldt att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhets
integrering. I samarbete med SKL, Vinnova och Europeiska Socialfondens Temagrupp 
Likabehandling har de skapat en gemensam portal om jämställdhetsintegrering. 

Det är därför anmärkningsvärt att den moderatledda alliansen inte väljer att införa en 
strategi som man själv har drivit i regeringsställning och tom avsatt resurser för att stödja 
myndigheter att införa jämställdhetsintegrering. Det har också funnits särskilda medel att 
söka för att införa strategin. Staffanstorps kommun sökte aldrig dessa stimulansmedel. 

I framtidens kommun är det självklart att kommunen ligger i framkanten när det gäller 
jämställdhetsfrågor och har en långsiktig plan på hur vi arbetar med frågorna . Vi yrkade 
därför att motionen skulle bifallas och yrkade också att kommundirektören skulle ges i 
uppdrag att utarbeta en långsiktig plan på hur jämställdhetsintegrering kan införas i vår 
kommun. 

Staffanstorp den 22 augusti 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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DATUM: 2016-08-22 

§121 Svar på motion från Pierre Sjöström (S) om översyn av 

behandling av motioner Staffanstorps kommun 
2013-KS-286 

Kommunfullmäktige beslutar 

att de ärenden som i kommunfullmäktige har väcks genom motion 
regelmässigt ska avgöras av kommunfullmäktige, utom i sådana fa ll en 
motion rör sådan fråga som enligt vid varje tid gä llande författning åvilar 
nämnd att besluta i, i vilket fa ll ärendet ska överlämnas till behörig nämnd 
för avgörande, samt att därmed anse motionen bifallen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 11 maj 2015, § 42, beslutat att återremittera 
rubricerat ärende till kommunstyrelsen "för att sammanväga den 
socia ldemokratiska motionen med det från Sta bskontoret redovisade i 
ärendet, för att nå en så bred parlamentarisk uppslutning som möjligt." 

Det har befunnits att en sådan sammanvägning som kommunfullmäktige 
begärt ska framtas, lämpligen skulle kunna utgöras av reglering av innehåll 
att kommunfullmäktige själv ska avgöra de ärenden som har väckts genom 
motioner, då utom i de fa ll då beslutanderätten i sådant ärende ankommer 
på nämnd. 

Yrkanden 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Björn Magnusson (L), att 
kommunfullmäktige ska besluta att de ärenden som i kommunfullmäktige 
har väcks genom motion regelmässigt ska avgöras av kommunfullmäktige, 
utom i sådana fa ll en motion rör sådan fråga som enligt vid varje tid 
gä llande författning åvila r nämnd att besluta i, i vilket fa ll ärendet ska 
överlämnas till behörig nämnd för avgörande, samt att dä rmed anse 
motionen bifallen. 

Richard O lsson (SO) yrkar bifall till Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande 
enligt ovan med tillägget att fö ljande mening ska läggas till i första att
sa tsen : "En motion måste ha beretts innan beslut om överlämning kan 
ske.". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition p å Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande 
enligt ovan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
detta . 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(25) 

DATUM: 2016-08-22 

Ordföranden ställer därefter proposition på Richard Olssons (SD) 
tilläggsyrkande enligt ovan och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
att avslå tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som vill avslå Richard Olssons (SD) tilläggsyrkande röstar ja. 
Den som vill bifalla Richard Olssons (SD) tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige ha r med 24 ja-röster, 5 nej
röster och 12 som avstår från att rösta beslutat att avslå Richard Olssons 
(SD) tilläggsyrka nde. 

Ordinarie ledamöter Tiänsti:!Örande ersättare Ja Nej Avstår 
Christian Sonesson M X 
Pierre Sjöström s X 
Nino Vidovic M X 
Laila Olsen s X 
Jonas Andersson SD X 
biliarrn bi!'lelstreffi M Bertil Palm (M) X 
Cecilia Cavallin MP X 
Björn Magnusson L X 
Torbjörn Lövendahl s X 
Eric Tabich M X 
Margareta Pauli M X 
Ulla Winrup SD X 
Carina Dilton s X 
Tina Xhemajli M X 
Björn Larsson C X 
Björn Stigborg s X 
H:rns R:eeheste1• M Staffan Linde (M) X 
David Wittlock MP X 
Gisela Nilsson L X 
Karin Palmqvist M X 
Pia Jönsson s X 
Mats-Ake Westeson SD X 
Bertil Perssefl M Pierre Lindberg (M) X 
Rickard Sewerin s X 
Asa Ekstrand M X 
Agneta Nilsson s X 
Berit Lagergren M X 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bo Malmberg MP 
Fredrik Andersson so 
Raili Pikkusaari V 
Eric Hamilton M 
Werner Unger s 
Helene Öhman --
Nils 8ve Mårtermm M Rickard Svensson (M) 
Mag1u1s ttrnderqttist KD Joakim Borglin (KO) 
Marie Saltarski s 
=Fhemas Garlstedt M Robert Hjunstorp (M) 
Richard Olsson so 
Maths Johansson SPI 
Richard Fridh s 
Yvonne Nilsson C 
Totalt: 41 

Reservationer 

17(25) 

DATUM: 20 16-08-22 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
24 5 12 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt ti ll förmå n 
för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 94, 2 016 
Kommunfullmäktiges beslut § 98, 2016 

Justerandes signatur 

~p llA/ 
Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 18(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-08-22 

§1 22 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden från Lotta Lundquist (L) 

2016-KS-202 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Lotta Lundquist (L) från hennes uppdrag som ersättare i barn
och utbildningsnämnden, samt 

att ge valberedningen i uppdrag att till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige å terkomma med förslag till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lotta Lundquist (L). 

Ärendebeskrivning 

Lotta Lundquist (L) har lämnat in en avsägelse av hennes uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse ink. 2016-07-13 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~p fil/ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

19(25) 

DATUM: 2016-08-22 

§ 123 Interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 

bemanningen inom äldreomsorgen 

Ordförandens signatur r/ 

2016-KS-403 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendebesk rivning 

Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till socia lnämndens 
ordförande Liliana Lindström (M) bemanningen inom äldreomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation ink. 2016-07-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 20(25) 

Staffanstorps 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

§1 24 Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 

från Lotta Sjögran (MP) 

Ordförandens signatur 

2016-KS-201 

Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Lotta Sjögran (MP) från hennes uppdrag som ledamot i 
tekniska nämnden, samt 

a tt ti ll ny ledamot i tekniska nämnden utse Karn ila Land (MP), Södra 
Lundavägen 3A, 245 32 Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Lotta Sjögran (MP) har lämnat in en avsägelse av hennes uppdrag som 
ledamot i tekniska nämnden . 

Va lberedningen fö reslår att Ka mila Land (MP) utses till n y ledamot i 
tekn iska nämnden efter Lo tta Sjögran (MP). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse ink. 2016-08-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21 (25) 

DATUM: 2016-08-22 

§125 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 

genomförande av en handlingsplan syftande till en 

kemikaliesmart förskola 
2016-KS-451 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen får väckas samt remitteras till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en mo tion gä llande genomförande av 
en handlingsplan syftande till en kemikaliesmart förskola . 

Beslutsunderlag 

M otion ink. 201 6-08-17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande rt- ;t:P ;;I/ 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

22(25) 

DATUM: 2016-08-22 

§126 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Ordförandens signatur 

4ft 

2016-KS-450 

Kommunfullmäktige beslutar 

att motionen få r väckas och remitteras till kommunstyrelsen fö r beredning. 

Ärendebeskrivning 

Torbjörn Lövendahl (S) har lä mnat in en motion gällande 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 

M otion ink. 2016-08-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~? //)) 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 23(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-08-22 

§127 Remittering av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 

överenskommelse med arbetsförmedlingen gällande 

nollvision för ungdomsarbetslösheten 

2016-KS-452 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt mo tionen få r väckas och remitteras till kommunstyrelsen fö r beredning. 

Ärendebeskrivning 

T o rbjö rn Lövendahl (S) har lämnat in en mo tion om överenskommelse med 
a rbetsförmedlingen gä llande nollvision för ungdomsarbetslösheten. 

Beslutsunderlag 

M otion ink. 2016-08-17 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

J!::P //It! 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

24(25) 

DATUM: 2016-08-22 

§128 Interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande om 

parkeringsplatser i Stationsbyn, Hjärup 

Ordförandens signatur 

f/ 

2016-KS-453 

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 stä lld till tekniska 
nämndens ordförande om parkeringsplatser i Stationsbyn i Hjärup. 

Beslutsunderlag 

Interpella tion ink. 2016-08-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

25(25) 

DATUM: 2016-08-22 

§129 Remittering av motion från David Wittlock (MP) om strategi 

2040 för skola och förskola 

2016-KS-455 

Kommunfullmäktige beslutar 

a tt motionen få r väckas och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 

David W ittlock (MP) har lämnat in en motion om st rategi 2040 för skola 
och fö rskola . 

Beslutsunderlag 

M otion ink. 2016-08-22 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde r[ p -7 jJ;I 


