
Slaflanstorps 
kommun 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2016-10-17 

Sammanträdestid: kl. 18:00 

Kallelse/föredragningslista 
Kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare - Vesna 
Casitovski 

Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A och B 

Ordförande: Yvonne Nilsson (C) 

Övrig information: Handlingarna till sammanträdet finns att hämta vid 
medborgarkontoret i Rådhuset. Kommunfullmäktiges sammanträde kan följas direkt 
via webb-TV eller i medborgarcafeet i Rådhuset. Information om detta finns på 
Staffanstorps kommuns hemsida, www.staffanstorp.se Observera att angiva tider 
endast är en uppskattning. 
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stalianstorps 
kommun 

Kallelse/föredragningslista 
Kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare-Vesna 
Casitovski 

1. Upprop 

2. Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och 

plats för justering av protokollet 

3. Godkännande av föredragningslistan 

4. 

5. 

Svar på medborgarförslag om lokalbussar i Staffanstorp 
( 2014-KS-463) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut § 122,16 
• Medborgarförslag 
• Kommunfullmäktiges beslut§ 3, 2016 

Delårsrapport för perioden 2016-01-01 -- 2016-08-31 

för Staffanstorps kommun (2016-KS-472) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut §l 05,16 
• Delårsrapport 20 16 
• Rev. Bilaga 
• Bilaga, god ekonomisk hushållning 
• Bilaga, Staffanstorps Centrum AB 
• Bilaga, kapitalförvaltning 
• Bilaga, investeringar 

6. Utökad borgensram för Sydvatten AB (2016-KS-335) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut §l 06,16 
• Skrivelse Borgensram får lån Sydvatten AB 

18:20 

18:30 

18:35 

• Utkast till protokoll får den kommande extra bolagsstämman 
• Konsortialavtal 
• Sammanställning ägarnas nuvarande och framtida borgensåtagande 
• styrelseprotokoll 269 

7. Policy för upphandling och inköp för Staffanstorps 

kommun (2016-KS-248) 
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Stoffanstotps 
kommun 

Kallelse/föredragning s li s ta 
Kom m uniullmäktige 
N ämndsekreterare - Vesna 
Casitovski 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut §l 07, 16 
• Policy får upphandling och inköp 

8. Ändrade avgifter inom vård och omsorg (2016-KS-398) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut §Il O, 16 
• Underlag 
• Socialnämndens beslut § 71 , 20 16 

9. Biblioteksplan för Staffanstorps kommun (2016-KS-470) 
Handlingar 

• Kommunstyrelsens bes lut §III , 16 
• Biblioteksplan 
• Kultur- och fritidsnämndens beslut § 2 1 , 20 16 

10. Rivning av Trekantens förskola samt nedskrivning av 
bokföringsvärde (2015-KS-238) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut §129, 16 

11. Ombyggnad av Hjärupslundsskolan (2016-KS-289) 

Handlingar 

12. 

• Kommunstyrelsens beslut § 128,16 

Svar på motion från Cecilia Cavallin (MP) angående en 

lokalbuss i Staffanstorp (2014-KS-348) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut § 123, 16 
• Motion 
• Kommunfullmäktiges beslut § 14, 201 6 

13. Svar på motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning 

av grupp som jobbar strategiskt med 
flyktingmottagandet i Staffanstorps kommun (2016-KS-

83) 

Handlingar 
• Kommunstyrelsens beslut § 125,16 
• Motion 
• Kommunfullmäktiges beslut § 36, 201 6 
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Stafianstorps 
kommun 

Kallelse/föredragningslista 
Kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare - Vesna 
Casitovski 

14. Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden e&er 19:55 

Lotta Lundquist (L) 
Beslutsunderlag 

• Beslut KF§ 122, 2016 

15. Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden 
från Lars Öst (V) (2016-KS-200) 
Handlingar 

• Avsägelse 

16. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden av Mats Jönsson (S) (2016-KS-461) 
Handlingar 

• Avsägelse 

17. Nominering av ny vigselförrättare (2016-KS-539) 

18. Svar på interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande om bemanningen inom äldreomsorgen 
(2016-KS-403) 
Handlingar 

• Interpellation 
• Interpellationssvar 
• Kommunfullmäktiges beslut§ 123,2016 

19. Svar på interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande om äldreomsorgens kvalitet (2016-KS-279) 
Handlingar 

• Interpellation 
• Interpellationssvar 
• Kommunfullmäktiges beslut § l O l, 2016 

20. Svar på interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande om platser i särskilt boende (2016-KS-302) 
Handlingar 

• Interpellation 
• Interpellationssvar 
• Kommunfullmäktiges beslut § l 02, 2016 
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stallanstorps 
kommun 

Kallelse/föredragningslista 
Kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare - Vesna 
Casitovski 

21. Svar på interpellation ställd till kultur- och 

fritidsnämndens ordförande om Staffanstorps 

fritidsguide 2016 (2016-KS-303) 
Obs! Kultur- och fritidsnämndens skriftliga interpellationssvar skickas separat. 

Handlingar 
• Interpellation 
• Kommunfullmäktiges beslut § l 04, 2016 

22. Svar på interpellation ställd till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande om likvärdighet i 

Staffanstorps skolor (2016-KS-301) 

Handlingar 
• Interpellation 
• Interpellationssvar 
• Kommunfullmäktiges beslut § l 03, 2016 

23. Svar på interpellation ställd till tekniska nämndens 

ordförande om parkeringsplatser i Stationsbyn, Hjärup 

(2016-KS-453) 

Handlingar 
• Interpellationssvar 
• Bilaga till interpellationssvaret 
• Interpellation 
• Kommunfullmäktiges beslut§ 128, 2016 

24. Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 

motionen "Vita jobb" (2016-KS-521) 

Handlingar 

25. 

• Fråga 

Beslut om handläggning av medborgarförslag angående 

trafiksäkerhet (2016-KS-526) 
Obs! Handlingarna i detta ärende skickas separat. 

26. Beslut om handläggning av medborgarförslag om fler 

cykelställ utanför Rådhuset i Staffanstorp (2016-KS-520) 
Obs! Handlingarna i detta ärende skickas separat. 
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Kallelse/föredragningslista 
Kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare - Vesna 
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27. Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 
Staffanstorps kommun bör anta intentionen att bli en 
ECO-kommun (2016-KS-510) 
Obs! Handlingarna i detta ärende skickas separat. 

28. Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 
bygga ut "gästparkeringen" vid Borggård samt att tillåta 
parkering längs hela Skråvägen i Staffanstorp (2016-KS-
507) 
Obs l Handlingarna i detta ärende skickas separat. 

29. Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 
en plan för hur förskola, skola och omsorg ska växa i 
enlighet med tillväxtplanen (2016-KS-454) 
Obs! Handlingarna i detta ärende skickas separat. 

30. Beslut om handläggning av medborgarförslag att kunna 
boka en hel färdtjänstbil för att transportera saker 
(2016-KS-456) 
Obs! Handlingarna i detta ärende skickas separat. 

31. Beslut om handläggning av medborgarförslag om hjälp 
med "reseservice" (2016-KS-542) 
Obs! Handlingarna i detta ärende skickas separat. 

32. Inkommen interpellation ställd till tekniska nämndens 
ordförande om utegym i Hjärup (2016-KS-540) 
Handlingar 

• Interpellation 

33. Inkommen interpellation ställd till socialnämndens 
ordförande om hemtjänsten i Staffanstorps kommun 
(2016-KS-503) 
Handlingar 

• Interpellation 
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34. Inkommen motion &ån Torbjörn Lövendahl (S) gällande 
socialt bokslut (2016-KS-477) 
Handlingar 

• Motion 

35 . Inkommen motion &ån Carina Dittron (S) om 
hundrastkärl i Hjärups park (2016-KS-541) 
Handlingar 

• Motion 

36. Anmälningar (2016-KS-324) 
Handlingar 

• Anmälningar till KF 161 O 17 

Sida 7 av 299 


