
Staffanstotps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjäll erup kl. 18:00-22:00 

Beslutande ledamöter Christi an Sonesson (M) 
Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 

Ord förandes sign 

Lai la Olsen (S) 
Jonas Andersson (50) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cava llin (MP) 
Björn Magnusson (L) §§ J30-15l 
Torbjörn Lövendah l (S) 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pauli (M) 
Carina Oilton (S) 
Tina Xhemaj li (M) (vice ordförande) 
Björn Larsson (C) 
Björn Stigborg (S) (2:e vice ordförande) 
Hans Rochester (M) 
Gisela Ni lsson (L) 
Karin Palmqvist (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (50) 
Rickard Severin (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Agneta Ni lsson (S) 
Berit Lagergren (M ) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (50) 
Rai li Pikkusaari (V) 
Eric Hami lton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Öhman (--) 
Nils-Ove Mårtenson (M} 
Yvonne Ni lsson (C) (ord fö rande} 
Magnus Lunderquist (KO} 
Marie Saltarski (5} 
T homas Carlstedt (M) 
Richard Olsson (50} 
Maths Johansson (SPI } 
Richard Fr idh (S} 
Berti l Pa lm (M) ersätter Berti l Persson (M) 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) §§ 152-171 ersätter Björn Magnusson 
(L} 
Maivi Strömberg (MP} ersätter David Wittlock (MP) 

l Utdragsbestyrkande 
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Staflanstotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ulla Vinrup (S D) 

Utses att justera Hans Rochester (M ) 
Agneta N ilsson (S) 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Justeringens plats och Rådhuset, § § 130-171, 201 6-10-24 11 :00 
tid 

Protokollet omfattar § § 130-171 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

~;J 

l ~ l Utd,.gsbe"y' k,.,de 
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stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Underskrifter sekreterare 

Ordförande 

justerande 

Ordförandes sign l Justerandes sign 

Sam manträdesprotokoll 

2016-10-17 

.... ~ .{e;.act. .. G.&.~ov.~ ..... . 
Vesna Casitovsk i 

..... .... 'l!!ir.~ .. (!~~ .. ... ... ........ . 

l Utdragsbestyrkande 
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Staffdnstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Kommunfullmäktige 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum fö r anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. J usteringen har ti llkän nagivits genom 
anslag. 

Komm unfu llmäktige 
2016-10-17 

2016-10-25 Datum för a nslags 2016-11-16 
nedtaga nde 

R~d~set, §§ 130-171 

.... V.~({.(~ \.to:J.Q.\t)(i 
Vesna Cas itovski 

l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 

~r 
l Justerandes sign 

fiAl 
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stalfanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§130 

§131 
§132 

§133 

§134 
§135 
§136 
§137 
§138 
§139 

§140 

§141 

§142 

§143 

§144 

§145 

§146 

§147 

§148 

§149 

§150 

§151 

§152 
§153 

§154 

§155 

Ordförandes sign 

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för justering 
av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Svar på medborgarförslag om lokalbussar i Staffanstorp 
Delårsrapport för perioden 2016-01-01 -- 201 6-08-31 fö r Staffanstorps 
kommun 
Utökad borgensram för Sydvatten AB 
Policy för upphandling och inköp för Staffanstorps kommun 
Ändrade avgi fter inom vård och omsorg 
Biblioteksplan för Staffanstorps kommun 
Rivning av Trekantens försko la samt nedskrivning av bokföringsvärde 
Ombyggnad av trätakterrasser på Hjäru pslundsskolan, finansiering av 
Svar på motion från Cecilia Cava llin (MP) angående en lokalbuss i 
Staffanstorp 
Svar på motion från Rai li Pikkusaar i (V) om tillsä ttning av grupp som 
jobbar strategisk t med fl yktingmottagandet i Staffanstorps kommun 
Val av ny ersättare i barn- och utbildn ingsnämnden efter Lotta 
Lundquist (L) 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfu llmäktige och barn- och 
utbildningsnämnden från Lars Öst (V) 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i ku ltu r- och fritidsnämnden av 
Mats Jönsson (S) 
Nominering av borge rlig vigselfö rrätta re i Staffanstorps kommun 
Svar på interpell ation stä lld till socialnämndens ordförande om 
bemanningen inom äldreomsorgen 
Svar på interpellation stä lld till socialnämndens ordförande om 
äldreomsorgens kva litet 
Svar på interpellation ställd til l socialnämndens ordförande om platser i 
sä rski lt boende 
Svar på interpellation ställd ti ll ku ltur- och fritidsnämndens ordförande 
om Staffanstorps fri tidsguide 2016 
Svar på interpellation stä lld till barn- och utbi ldningsnämndens 
ordförande om likvä rdighet i Staffanstorps skolor 
Svar på interpellation ställd ti ll tekniska nämndens ordförande om 
parkeringsplatser i Stat ionsbyn, Hjärup 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande motionen Vita jobb 
Beslut om handläggning av medborgarförslag angående trafiksäkerhet 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om fler cykelställ utanför 
Rådhuset i Staffanstorp 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om att Staffansto rps 
kommun bör anta intentionen att bli en ECO-kommun 

l Justerandes sign 

/jA/ IJ//Z l Utd ragsbestyrkande 
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kommun 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Kommunfullmäktige 

§156 

§157 

§158 

§159 

§160 

§161 

§162 

§163 

§164 
§165 

§166 

§167 

§168 

§169 

§170 

§ 171 

Ordförandes sign 

Beslut om handläggning av medborgarförslag om att bygga ut 
"gästparkeringen" vid Borggård samt att till åta parkeri ng längs hela 
Skrå vägen i Staffanstorp 
Beslut om handläggning av medborgarfö rslag gä llande en plan fö r hur 
försko la, skola och omsorg ska växa i enlighet med tillväxtplanen 
Beslu t om handläggning av medborgarförslag att kunna boka en he l 
färdtjänstbil fö r att transportera saker 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om hjälp med 
"reseservice" 
Inkommen interpellation ställd ti ll tekniska nämndens ordförande om 
utegym i Hjärup 
Inkommen interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 
hemtjänsten i Staffanstorps kommun 
Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) gä llande socialt bokslut 
Inkommen motion från Carina Dilton (S) om hundrastkä rl i Hjärups 
park 
Anmälningar 
Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående jäv 
Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
ärenderedovisningsmodell för de politiska beslutsorganen i Staffanstorps 
ko mmun 
Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) o m ri ktl injer för att 
motverka jäv och andra intressekonflikter i Sta ffanstorps kommun 
Tillfälligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i ekonomistyrd irektivet för 
Staffanstorps kommun 
Beslut om handläggning av medborgarförslag o m att bygga en 
inomhusskejtpark i Staffanstorps kommun 
Inkommen motion från Jonas Andersson (50) om att utreda hu r 
kommunens förebyggande arbete och dess åtgä rdsplan vid utbrott av 
smittsam sjukdom ser ut 
Inkommen interpellation stä lld till barn- och utbi ldningsnämndens 
ordförande om lärarfl ykten från Staffanstorps kommuns skolor 

l Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 

!l V 
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Staffanstotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

§130 Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats 
för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige bes l u tar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta N ilsson (S) att tillsammans med ordfö randen 

justera dagens protokollmåndagen den 24 okto ber 2016 kl ockan 11.00 i Råd huset . 

Ajournering 
Sammanträdet a journeras mell an kl. 18 .00-18.20 för genomgång av nya 
o m röstn ingssystemet. 

Ordförandes sign 
r 

?!),/~ 

l j usterandes sign 

1/fJ 



Staffanstotps 
kommun 

Kom mu n fullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-10-17 

§131 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna utsänd föredragningslista till sammans med följande ärenden som 
ti ll kommit efter utsänd dagordning: 

• Fråga ställd till ku ltur- och fritidsnämndens ordförande angående jäv 

• Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) 0 111 en 
ärenderedovisningsmodell för de poli t iska besluten i Staffanstorps kommun 

• Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) 0 111 riktlinjer för att motverka 
jäv och andra intressekonflikter i Sta ffanstorps kommun 

• Till fäll igt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i ekonomistyrdirekti vet för Staffanstorps 
kommun 

• Beslut om handläggning av medborgarförslag om att bygga en 
inomhusskejtpark 

• Inkommen motion från Jonas Andersson (SD) om att utreda hur kommunens 
förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser 
ut 

• Inkommen interpellation ställd ti ll barn- och utbi ldningsnämndens ordförande 
om lärarflykt 

Ovan nämnda ti ll komna ärenden kommer att behandlas enligt ordningen ovan direkt 
efter punkten "Anmälningar". 

l Justerandes sign 

;'l/Il 
l ut: l u .d"g'bestyck,nde 
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Staffanstorps 
kommun 

Kom mu n fullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-10-17 

§132 Svar på medborgarförslag om lokalbussar i statfanstorp (2014-
KS-463) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
att hemställa hos Regionens kollektivtra fi knämnd om en utredn ing kring intentionerna 
i medborgarförslaget, d. v.s. en mer permanent förbindelse mellan Hjärup och 
Staffanstorp och ringlinje inom tätorten Staffansto rp, sa mt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige beslutade den 21mars 2016 § 3 att, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap 36 § i kommuna llägen, återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för en fördjupad utredning angående lokalbusslinje och trafik med 
el bussar. 

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll att medborgarförslagsställaren har 
bjudits in till sammanträdet. 

Yrkanden 
Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Cecilia Cavallin (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta att hemställa hos Regionens ko ll ek tivtrafiknämnd om 
en utredn ing kr ing intentionerna i medborgarförslaget, d.v.s. en mer permanent 
fö rbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp och ringlinje inom tätorten Staffanstorp, 
samt att dä rmed anse medborgarförslaget besvara t. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 122, 2016 
Med borgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 3, 2016 

Beslut skickas till 
Medborgarförslagsstä ll aren 
Region Skånes ko llektivtrafiknämnd 

Ordförandes sign r/ l Justerandes sign 

!}111 
rf!!t.- l U'd"g'"'"Y'hnde 
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stallanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

§133 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 -- 2016-08-31 för 
statfanstorps kommun (2016-KS-472) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna delårsrapport/ekonomisk uppföljn ing för perioden 2016-01-01 till och 
med 2016-08-3 1 för Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har i enl ighet med kommunallagen kapital 8 § 20 a och lag om 
kommunal redovisning kapital 9 att besluta om delårsrappo rt för Staffanstorps 
kommun. 

Yrkanden 
Christi an Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S), att 
kommun fullm äktige ska besluta att godkänna delårsrapport/ekonomisk uppföljning för 
perioden 2016-01-01 till och med 2016-08 -31 för Staffanstorps kommun. 

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 § 105, 2016 
Delårsrapport 
Bi laga, nämnder 
Bilaga, Staffanstorps Centrum AB 
Bi laga, Kapitalförvaltning 
Bilaga, Investering 
Bilaga,God ekonomisk hushållning 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 
VD Staffanstorps Centrum AB 

Ordförandes sign 

?~r 
l J usrerandes sign 

/J !J 
l /!t l U•d,g<b"'Y'k' nd< 
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Staffanstotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

§134 Utökad borgensram för Sydvatten AB (2016-KS-335) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att utöka borgensramen för Sydvatten AB med 26 mnkr till 64 mnkr under 
förutsättning att bolagsstämman fattar beslut i frågan. 

Ärendet i korthet 
En utökning av borgensramen behövs då Sydvatten står in för ett flerta l större 
investeringar de kommande åren i enlighet med den 10-års plan som antagits av 
styrelsen och som redovisats för ägarna både på samråd och på årsstämman. Utöver 
den 1 O åriga investeringsplanen har förhandling skett med Malmö stad om förvärv av 
mark samtidigt som Mark- och miljödomstolen i sin deldom å lagt Sydvatten att ersätta 
Statkraft med 445 mnkr. För att genomföra ovanstående behöver nya lån upphandlas 
och nya borgensramar beslutas hos delägarna. För närvarande uppgå r Staffanstorps 
kommuns beslutade borgensram till 38 mnkr och föres lås nu utöka med 26 mnkr ti ll 
64 mnkr. 

Yrkanden 
Ordfö randen Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att utöka 
borgensramen för Sydvatten AB med 26 mnkr till 64 mnkr under förutsättn ing att 
bolagsstämman fattar beslut i frågan . 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill besl ut och fi nner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 106, 201 6 
Skrivelse Borgensram fö r lån Sydvatten AB 
Utkast till protokoll för den kommande extra bolagsstämman 
Konsortiala v tal 
Sammanställning ägarnas nuvarande och framtida borgensåtagande 
Styrelseprotokoll 269 

Beslut skickas till 
Ekonomichefen 
Sydvatten AB 

l justerandes sign 

l/ !J 
Ordförandes sign 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

§135 Policy för upphandling och inköp för statfanstorps kommun 
(2016-KS-248) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att med upphävande av den del i koncernpolicyn som avser upphandling, anta i 
ärendet föreliggande förslag till Po li cy för upphandling och inköp i Sta ffanstorps 
kommun med ti llägget "Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska 
meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller underentreprenörens personal", att gä lla 
från och med 2016-11-01. 

Ärendet i korthet 
Policy för upphandling och inköp samt Riktlinjer för direktupphandling har upprättats 
i enlighet med intentionerna i lag (2007:1 091) om offentlig upphandling "LOU" samt 
med den inriktning som tidigare lega t till grund för avsnittet om inköp i 
Koncernpolicyn. Policyn och ri ktl injerna ska t ill ämpas i hela kommunkoncernen - fö r 
bolagen i tillämpliga delar. 

Yrkanden 
Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderquist (KO) och 
Christian Sonesson (M ), att kommunfu ll mäktige ska besluta att med 
upphävande av den del i koncernpolicyn som avser upphandl ing, anta i 
ärendet föreliggande förslag till Policy för upphandling och inköp i Staffanstorps 
kommun att gälla från och med 2016-11 -01. 

Pierre Sjöström yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bi fa lla Björn Magnussons (L) 
m.fl. yrkande enligt ovan då med fö lj ande tilläggsy rkanden: Vid upphandling av 
entreprenader eller tj änster ska den utförande pa rten ha tecknat svenskt kollektivavta l 
för de anställda eller så ka ll ade hängavtal ti ll svenska kollektivavtal, Vid upphandling 
av entreprenader och tj änster ska meddela rfrihet gä lla för entreprenörens eller 
underentreprenörens personal, Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den 
uppstår. Leverantörerna få r inte ha någon koppling ti ll det vi i dagligt ta l ka llar 
"skatteparadis" , Staffanstorps kommun strävar efter att vid större 
entreprenadu pphandlingar ti llse att sociala hänsyn tas, så att personer som står långt 
frå n arbetsmarknaden bereds möjlighet ti ll sysselsättning med ordinarie 
arbetsuppgifter, Staffanstorps kommun strävar efter att i större utsträckning använda 
sig av funktion supphandling, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, eller 
liknande metoder, för att genom kommunens upphandlingar främja håll bar ti ll växt. 

Ordförandes sign rp: l justerandes sign 

!JtJ 



Stalfanstotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Björn Magnusson (L) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M ), att 
kommunfullmäktige ska besluta bifalla Pierre Sjöströms (5) til läggsyrkande; "Vid 
upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gä lla för entreprenörens 
ell er underentreprenörens personal", samt att avslå resterande ti lläggsyrkanden enligt 
ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Björn Magnussons (L ) m.fl. yrkande om att 
kommunfullmäktige ska besluta att med upphävande av elen del i koncernpolicyn som 
avser upphandling, anta i ärendet föreliggande förslag till Policy fö r upphand li ng och 
inköp i Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-11 -01 och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöstt·öms (5) m.fl. tilläggsyrkande 
"Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gälla fö r 
entreprenörens eller underentreprenörens personal" och finner att kommunfullmäktige 
har beslutat att bifalla detta tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Pierre Sjöströms (5) resterande 
till äggsyrkanden enligt ovan och finn er att kommunfullmäktige har beslutat att 
avslå resterande tilläggsyrkanden. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som vill avslå Pierre Sjöströms (S) resterande till äggsyrkanden enligt ovan röstar 
Ja. 
Den som vill bifalla Pierre Sjöströms (S) resterande tilläggsyrkanden enl igt ovan röstar 
neJ. 

Kommunfullmäktige har med 25 ja-röster och 16 nej-röster beslutat att avslå Pierre 
Sjöströms (S) resterande ti ll äggsy rkanden. Se voteringslista § 135. 

Kommunfullmäktige har så ledes beslutat att med upphävande av den del i 
koncernpolicyn som avser upphandling, anta i ärendet föreliggande förslag till Policy 
för upphandling och inköp i Staffanstorps kommun med tillägget "Vid upphandling av 
entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gä lla för entreprenörens eller 
underentreprenörens personal", att gä ll a från och med 2016-11-01. 

l Justerandes sign 

firl 
Ordförandes sign 
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Kommunfullmäktige 

Reservationer 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftlig till förmån för eget 
yrkande, se reservation. 

Ledamöterna för Milj öpartiet reserverar sig muntligt ti ll förmån för Pierre Sjöströms 
(S) yrkande. 

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 107, 2016 
Policy för upphandling och inköp för Staffanstorps kommun 

Ordförand;s sign 

·r~ 
l Justera n des sign 

/)N 
l cflt- l Utd"g'b" tycb od< 
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sta llans torps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §135 

Voteringslista 

Ärende: Policy för upphandling och inköp för Staffanstorps kommun, 2016-KS-248 

Voteringslist(or) 

Policy för upphandling och inköp för statfanstorps kommun 

Ledamot Ja 

Christian Sonesson(M), ledamot x 
Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nino Vidovic(M), ledamot x 
Laila Olsen(S), ledamot 

Jonas Andersson(SD), ledamot x 
Liliana Lindström(M), ledamot x 
Cecilia Cavall in(MP), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot x 
Torbjörn Lövendahi(S), ledamot 

Eric Tabi ch(M), ledamot x 
Margareta Pauli(M), leda mot x 
Carina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemajli(M), vice ordförande x 
Björn Larsson(C), ledamot x 
Björn Stigborg(S), 2:e vice ord förande 

Hans Rochester(M), ledamot x 
Gisela Nilsson(L), ledamot x 
Karin Palmqvist(M), ledamot x 
Pia Jönsson(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot x 
Rickard Severin(S), ledamot 

Asa Ekstrand(M), ledamot x 
Agneta Nilsson(S), ledamot 

Berit Lagergren(M), ledamot x 
Bo Malmberg( MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot x 
Ra ili Pi kkusaari(V), ledamot 

Eric Ham ilton(M), ledamot x 
Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(--), ledamot x 
Nils-Ove M årtenson(M), ledamot x 
Yvonne Nilsson(C), ordförande x 
Magnus Lunderquist(KD), ledamot x 
Marie Sa ltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot x 
Richard Olsson(SD), ledamot x 

Nej Avstår 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



Staffanstotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Maths Johansson(SPI). ledamot 

Richard Fridh(S). ledamot 

Bertil Palm(M), ersättare 

Maivi Strömberg(MP). ersättare 

Ulla Vinrup(SD), ledamot 

Resultat 

Voteringslista 

x 
x 

x 
x 

x 
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Reservation Policy för upphandling och 
inköp för Staffanstorps kommun 

Vi reserverar oss mot beslutet! 

För oss är det självklart att offentliga myndigheter ska verka för en sund konkurrens när 
det gäller upphandlingar. Vi har i Sverige och i EU regler som har tillkommit för att slippa 
svågerpolitik och fiffel, och istället säkra öppna och professionella metoder när våra 
skattepengar ska omsättas i varor och tjänster. Varje år köper kommuner, landsting och 
staten in varor och tjänster för mer än 625 miljarder kronor, och då är det viktigt att vi får 
en hög kvalitet och bra priser på allt vi köper in. 

Vi vill ha följande tillägg i policyn: 

a. Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat 
svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal. 
Vi är inte betjänta av entreprenörer som utnyttjar sin personal. 

b. Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha 
någon koppling till det vi i dagligt tal kallar "skatteparadis". Globaliseringen av ekonomin 
och allt snabbare pengaflöden över gränserna gör internationellt skatteundandragande till 
ett allvarligt problem för både Sverige och andra länder. På skatteverket arbetar cirka 200 
personer med kontroller av dolda inkomster i utlandet samt internationella transaktioner i 
skatteundandragande syfte. Vi kräver därför att de företagen vi träffar avtal med skattar i 
Sverige eller i ett annat EU-Iand. Att vi inte vill ha företag som skattar i s.k. 
skatteparadisländer är inget märkvärdigt. 

c. Staffanstorps kommun strävar efter att vid större entreprenadupphandlingar tillse att 
sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet 
till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter. Här har vi en utmärk möjlighet att bereda 
plats till personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och försäkra dessa människor en 
sysselsättning, ett socialt sammanhang och en gemenskap. Försitt inte chansen. 

d. Staffanstorps kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av 
funktionsupphandling, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, eller liknande 
metoder, för att genom kommunens upphandlingar främja hållbar tillväxt : Mer och mer 
behöver vi tänka på miljön. Från och med den 8 augusti och året ut lever vi på lånat 
naturkapitaL Det anser organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut 
hur snabbt vi konsumerar jordens resurser i förhållande till hur snabbt de förnyas . Självklart 
kan kommunen bidra till att vända utvecklingen. 

slutligen en del hävdar att vårt yrkande gällande kollektivavtalskravet skulle vara 
lagstridigt. Det finns andra uppfattningar som styrker att så inte är fallet. Det finns ett 
beslut i EU som strider direkt mot advokatbyråns utlåtande (se bilaga a). Ett EU-direktiv 
har starkare ställning än svensk lag. 

Staffanstorp den 17 oktober 2016 
För Socialdem kraterna i Staffanstorps kommun 

~~rl!r 
Pierre Sjö röm (S) 
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kommun 

Kom mu nfu lim ä ktige 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

§136 Ändrade avgifter inom vård och omsorg (2016-KS-398) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att högsta avgi ft, maxtaxa, för vå rd och omsorg justeras i enlighet med ändring i 8 kap. 
5§ socia ltjänstlagen (2001:453) och som trädde i kraft 2016-07-01. 

att avgifter för omvårdnad följer den ändrade maxtaxan, att avgift för trygghetslarm 
höjs till 225 kr per månad, samt 

att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 kr per besök upp till 5 besök per månad och 
450 kr per månad för all planerad regelbunden hemsjukvå rd, att de nya avgifterna ska 
gä lla fr o m 2016-12-01. 

Ärendet i korthet 
Den 1 juli 201 6 infördes en ändring i 8 kap. 5 §socialtjänstlagen (2001 :453) som 
innebär en ändrad beräkning av avgiftstaket för maxtaxan. För hemtjänst, dagvård och 
liknande tjänst motsvarar höjningen 218 kr per månad jämfört med nuva rande 
beräkningsregeL För bostadsavgift som inte omfattas av hyreslagen motsvarar 
höjningen 199 kr per månad jämfört med nuvarande beräkningsregeL Kommunens 
nuvarande avgiftsnivåer för omvårdnad är kopplade till maxtaxan. Detta innebär att 
en höjning av maxtaxan med för en höjning av avgiften för omvårdnad. 

Socialnämndens kostnader för trygghetslarm har ökat de senaste åren då alltfler 
enskilda behöver trygghetstelefon med mobilt nät/ lP teknik. Nuvarande avgift för 
trygghetslarm gä ller sedan 2012-0 '1 -01. Med anledning av de ökade kostnaderna 
föreslås en höjning av avgiften fö r trygghetslarm med 25 kr per månad. Avgiften för 
hemsjukvård är oförändrad sedan 2002. Då kommunens kostnader har ökat, föres lås 
en höjning med 10 kr per besök och 50 kr per månadsavgift. Föreslagna 
avgiftsfö rändringar beräknas medföra en intäktsökning med ca 250 000 kr per år. 

Yrkanden 
Liliana Lindström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att högsta avgift, 
ma xtaxa, för vård och omsorg justeras i enlighet med ändring i 8 kap. 5§ 
socialtjänstl agen (2001:453) och som trädde i kra ft 201 6-07-01 , att avgifter för 
omvårdnad följer den ändrade max taxan, att avgi ft för trygghetslarm höjs till 225 kr 
per månad, samt att avgifter för hemsjukvård höjs till 90 kr per besök upp till 5 besök 
per månad och 450 kr per månad för all planerad regelbunden hemsjukvå rd, att de nya 
avgifterna ska gälla fr o m 201 6-12-01. 

Ordförandes sign 
r 

r~ 
l Justerandes sign 

!l !J 
l~ l U<dc.g' b"'Y' k'"de 
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Pia Jönsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla Liliana Lindströms 
(M) yrkande enligt ovan med ti ll ägget att jämkning ska ske av kostavgiften fö r de med 
låg pension som kommer under förbehållsbeloppet. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller först proposition på Li li ana Lindströms (M) m. fl. yrkande enligt 
ovan och finner att kommunfu ll mäktige har beslutat i enl ighet med detta. 

Ordföranden stä ller därefter proposition på Pia Jönssons (S) tilläggsyrkande enligt 
ovan och finner att kommunfu llmäktige har beslutat att avslå detta till äggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfu llmäktige godkänner fö ljande omröstningsproposition. 
Den som vill avslå Pia Jönssons (S) ti lläggsyrkande röstar ja . 
Den som vill bifalla Pia Jönssons (S) till äggsyrkande röstar nej. 

Kommunfullmäktige har med 24 ja-röster och 17 nej-röster beslutat att avslå Pia 
Jönssons (S) ti lläggsyrkande. Se voteringslista § 136. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån för eget 
ti lläggsyrkande, se reserva tion. 

Ledamöterna för Mi ljöpartiet och Vänsterpa rtiet reserverar sig muntligt till förmån för 
Socialdemokraternas t i lläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslu t § 11 O, 2016 
Underlag till utredning om förs lag t ill ändrade avgifter inom vård och omsorg 
Socialnämndens beslut § 71, 2016 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 

O rd förandes sign 

f' c 

l Justerandes sign 

j/Al ~ 
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Staflans\o(ps 
kommun 

Kommunfull mäktige 

Voteringslista: §136 

Voteringslista 

Ärende: Ändrade avgifter inom vård och omsorg, 2016-KS-398 

Voteri ngslist( o r) 

Ändrade avgifter inom vård och omsorg 

Ledamot Ja 
Christian Sonesson(M), ledamot x 
Pierre Sjöst röm(S), ledamot 

Ni no Vidovic(M), ledamot x 
La ila Olsen(S), ledamot 

Jonas Andersson(SD), ledamot x 
Liliana Lindst röm(M), ledam ot x 
Ceci lia Cava ll in(MP), ledamot 

Björn Magnusson(L), ledamot x 
Torbjörn Lövendahi(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot x 
Margareta Pauli(M), ledamot x 
Ca rina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemajli(M), v ice ordförande x 
Björn Larsson{(), ledamot x 
Bjö rn Stigborg(S), 2:e vice ord förande 

Hans Rochest er(M), leda mot x 
Gisela Nilsson(L), ledamot x 
Kar in Pa lmqvist(M), ledamot x 
Pia Jönsson(S), ledamot 

M ats-Åke West eso n(SD), ledamot x 
Ricka rd Severin(S), ledamot 

Asa Ekst rand(M), ledamot x 
Agnet a Nilsson(S), ledamot 

Ber it Lagergren(M), ledamot x 
Bo Malmberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot x 
Ra ili Pikkusaari(V), ledamot 

Eri c Hamilton(M), ledamot x 
Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(--), ledamot 

Nils-Ove M årtenson(M), ledamot x 
Yvonne Nilsson((), ord förande x 
Magnus Lunderquist(KD), ledamot x 
Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot x 
Richard Olsson(SD), ledamot x 

Nej Avstår 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 



stalfanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Maths Johansson(SPI). ledamot 

Richard Fridh(S). ledamot 

Bertil Palm(M). ersättare 

M aivi Strömberg(MP). ersättare 

Ulla Vinrup(SD). ledamot 

Resul tat 

Voteringslista 

x 
x 

x 
x 

x 
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Reservation - Förslag till ändrade 
avgifter inom Vård och omsorg 
Jämkning av kostavgifter 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande, att 
införa jämkning av kostavgiften för de vårdtagare med låg pension som 
kommer under förbehållsbeloppet. 

För de personer som har låg pension, vilket ofta är kvinnor finns 
möjlighet att söka försörjningsstöd via socialkontoret om den enskilde 
inte har tillräckligt med medel för att täcka kostnaderna för mat, 
bostad och personligt bruk. 

Vi socialdemokrater ser en taxa med jämkning av kostavgiften för de 
med låg pension som ett värdigare alternativ till försörjningsstöd då 
den enskilde besparas att känna skam. Konsekvensen är enligt många 
forskare att socialbidragstagare känner en skam över sin situation som 
ekonomiskt underlägsen och beroende. 

Det ska inte våra äldre behöva känna! 

Staffanstorp den 17 oktober 2016 
För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 
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§137 Biblioteksplan för statfanstorps kommun (2016-KS-470) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att med upphävande av kommunfullmäktiges beslut, §59/2009, avseende 
Biblioteksplan, anta av kultur- och fritidsnämnden föreslagen Biblioteksplan för 2016-
2020 för Staffanstorps kommun att gälla från och med 2016-12-01. 

Ärendet i korthet 
Bibliotekslagen gör gäl lande att alla kommuner ska ha en biblioteksplan som reglerar 
verksamhetens strategiska utveckling. Kultur- och frit idsnämnden har beslutat att 
överlämna förslag till Biblioteksplan för Staffanstorps kommun avseende 2016-2020. 
Biblioteksplanen är framtagen med stöd i Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest, 
Bibliotekslagen 2013:801, Skollag 2010:800, Regional kulturplan 2016-2019 samt 
Kommunfullmäktiges mål. 

Yrkanden 
Ordfö randen Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att med 
upphävande av kommunfullmäktiges beslut, §59/2009, avseende Biblioteksplan, anta 
av kultur- och fritidsnämnden föreslagen Biblioteksplan för 2016-2020 för 
Staffanstorps kommun att gä lla från och med 2016-12-01. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 1 J 1, 201 6 
Bib lioteksplan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 21 , 2016 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförandes sign 

r' 
J Justerandes sign 

Alf 
l et__ l Utdmg•b"tytb.,de 
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§138 Rivning av Trekantens förskola samt nedskrivning av 
bokföringsvärde (2015-KS-238) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att företa ri vn ing av Trekantens 
förskola, 

att ersätta rivningskostnaden, preliminärt beräknad till 2 456 000 kr som driftsbid rag 
från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB, 

att nedskrivningsbehovet av Trekantens förskola som blir effekten då rivning av 
byggnaden sker ska ersättas som ett driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB med motsvarande bokföringsvärdet per 2016-12-31, Redovisat 
bokföringsvärde är ca. 8 690 000 kronor, samt 

att driftsbidragen för ri vning och nedskrivning av bokföringsvärdet finansieras genom 
ianspråktagande av årets resultat 2016. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2016, § 89 bl.a. beslutat att verksamheten vid 
Trekantens förskola ska överflyttas till Annero förskola (n umera Ryttarebyns förskola) 
samt att en ny skola ska byggas på Trekantens nuvarande tom t. I samband med att 
byggnaderna rivs uppstår en bokföringsmässig påverkan på bolagets resultat. 
Bokföringsvärdet för byggnaderna som rivs (inte marken) ska belasta årets resultat då 
ri vningsbeslut fattas och rivningslov beviljas. Detta betecknar att byggnaderna nu är 
utan värde. Kommunfastigheter har ingen möjlighet att finansiera varken rivning eller 
nedskrivning genom sitt resultat utan en omfattande påverkan på det egna kapitalet. 
Kommunen föreslås därför ersätta Kommunfastigheter för den bokföringsmässiga 
nedskri vningen med bokföringsvärdet per 201 6-12-31 samt rivn ingskostnaden för 
byggnaderna på Trekantens förskola. Ersättningen sker genom ett driftsbidrag. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrka r att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra 
till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att företa rivning av Trekantens fö rsko la att 
ersätta rivn ingskostnaden, preliminärt beräknad till 2 456 000 kr som driftsbidrag från 
kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB, att nedskrivningsbehovet av 
T rekantens förskola som blir effekten då rivning av byggnaden sker ska ersättas som 
ett driftsbidrag från kommunen till Staffanstorps Kommunfastigheter AB med 

l Justerandes sign 

!JA! 
l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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motsvarande bokföringsvärdet per 2016-12-31, Redovisat bokföringsvärde är 
ca. 8 690 000 kronor, samt att driftsbidragen för rivning och nedskrivning av 
bokföringsvärdet finansieras genom ianspråktagande av årets resultat 2016. 

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

Särskilda uttalanden 
Ledamöterna för Miljöparitet meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 129, 2016 

Beslut skickas till 
Staffanstorps Kommunfast igheter AB 

l Justera n des sign 

/JA! IJt l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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§139 Ombyggnad av trätakterrasser på Hjärupslundsskolan, 
finansiering av {2016-KS-289) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att ombyggnad av träterrasser på Hjärupslundsskolan ska ersättas till Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB genom ett driftsbidrag som finansieras genom ianspråktagande 
av årets resu ltat 2016. 

Ärendet i korthet 
Hjärupslundsskolan har på andra våningen terrasser i med trägolv som har ett sto rt 
behov av att bytas ut. Terrasserna har byggts med ett felaktigt materia l och är 
uppruttna. Då terrassernas räcken är fästa i träkonstruktionen är de en konstaterad 
väsentlig fara och det bör snarast vidtas åtgärder. Kostnaden för att iordningstä lla 
terrasserna är beräknad till l 100 000 kr och arbetena kan påbörjas omgående. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfu ll mäktige ska besluta att 
ombyggnad av träterrasser på Hjärupslundsskolan ska ersättas till Staffanstorps 
Kommunfastigheter AB genom ett driftsbidrag som finansieras genom ianspråktagande 
av årets resultat 2016. 

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

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20.00-20.20. 

Be si utsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut§ 128, 2016 

Beslut skickas till 
Staffanstorps Kommunfastigheter AB 

l Justerandes sign 

fl /J 
l~- l Ucd•·ag'b"tyckande Ordförandes sign 
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§140 Svar på motion från Cecilia Cavallin {MP) angående en 
lokalbuss i statfanstorp {2014-KS-348) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att hemställa hos Regionens kollek tivtrafiknämnd om en utredning kring intentionerna 
i motionen, d.v.s. en mer permanent förbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp och 
ringlinje inom tätorten Staffanstorp, samt att därmed anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 
Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en motion angående lokalbussar i Staffanstorp. 
Kommunfu ll mäktige beslutade den 21 mars 2016, § 14 att, med hänvisning till 
minoritetsregeln enligt 5 kap 36 § i kommunallägen, återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för en fördjupad utredni ng med lokalbusslinje och tra fik med 
el bussar. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfull mäkt ige ska besluta 
att hemställa hos Regionens kol lekti vtra fiknämnd om en utredning kring intent ionerna 
i motionen, d.v. s. en mer permanent fö rbindelse mellan Hjärup och Staffanstorp och 
ri nglinje inom tätorten Staffanstorp, samt att därmed anse motionen besvarad. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 123, 2016 
Motion 
Kommunful lmäktiges beslut § 14, 2016 

Beslut skickas ti ll 
Regionen Skånes kollektivtrafiknämnd 

Ordförandes sign r r~ l Justerandes sign 
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§141 Svar på motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning av 
grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet i 
Staffanstorps kommun (2016-KS-83) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till det som redovisa ts i ärendet avslå motionen. 

Ärendet i korthet 
Raili Pikkusaari (V) har lämnat in en motion angående att till sätta en grupp som 
jobbar strategiskt med fl yktingmottagande. Gruppen föreslås tillsä ttas med 
representanter ifrån vardera av de i fu llmäktige representerade partierna. Sedan 
motionen inlämnades har kommunfu llmäktige antagit "Integrationsplan för 
Sta ffanstorps kommun " med tillhörande bostadsstrategi. Dok umenten reglerar ansvar 
och arbetsfördelning för kommunstyrelsen och socialnämnden och inbegri per både 
strategiska frågor och sådana av mer prak tisk ka raktär. Behov av att tillsätta en 
arbetsgrupp i enlighet med motionen föreligger därmed inte. 

Yrkanden 
Christian Sonessen (M) yrkar att kommunfu ll mäktige ska besluta att med hänvisning 
till det som redovisats i ärendet a v slå motionen. 

Raili Pikkusaari (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifa lla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden stä ller yrkandena mot varandra och finner att kommunfu ll mäktige har 
beslutat i enlighet med Christian Sonessans (M) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs . 

Kommunfullmäkt ige godkänner följande omröstningsproposition. 

Den som bifaller Christian Sonessans (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Rai li Pikkusaaris (V) yrkande röstar nej . 

Kommunfullmäktige har med 26 ja-röster och 15 nej-röster beslutat i enlighet med 
Christi an Sonessans (M) yrkande enligt ovan. Se voteringsli sta § 141 . 

l Justerandes sign 

!l !J i t/f j Utd ragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Ledamöterna för Vänsterpartiet och Miljöparitet reserverar sig muntligt till förmån fö r 
eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 125, 2016 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut § 36, 2016 

j Justerandes sign 

!l !J 
Ordförandes sign 
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kommun 
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Voteringslista: §141 

Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från Raili Pikkusaari (V) om tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med 
flyktingmottagandet i Staffanstorps kommun , 2016-KS-83 

Veteli ngslist( or) 
Motion om tillsättning av grupp som jobbar strategiskt med flyktingmottagandet 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Christian Sonesson(M), ledamot x 
Pierre Sjöström(S), ledamot x 
Nino Vidovic(M), ledamot x 
Laila Olsen(S), ledamot x 
Jonas Andersson(SD), ledamot x 
Liliana Lindström(M), ledamot x 
Cecilia Cava ll in(MP), ledamot x 
Björn Magnusson(L), ledamot x 
Torbjörn Lövendahi(S), ledamot x 
Eric Tabich(M), ledamot x 
Margareta Pauli(M), ledamot x 
Carina Dilton(S), ledamot x 
Tina Xhemajl i(M), vice ordförande x 
Björn Larsson(C), ledamot x 
Björn Stigborg(S), 2:e vice ordförande x 
Hans Rochester(M), ledamot x 
Gisela Nilsson(L), ledamot x 
Karin Palmqvist(M), ledamot x 
Pia Jönsson($), ledamot x 
M ats-Åke Westeson(SD), ledamot x 
Rickard Severin(S), ledamot x 
Asa Ekstrand(M), ledamot x 
Agneta Nilsson(S), ledamot x 
Berit Lagergren(M), ledamot x 
Bo Malmberg(MP), ledamot x 
Fredrik Andersson(SD ), ledamot x 
Raili Pikkusaari(V), ledamot x 
Eric Hamilton( M), ledamot x 
Werner Unger(S), ledamot x 
Helene Öhman(--), ledamot x 
Nil s-Ove M årtenson(M), ledamot x 
Yvonne Nilsson(C), ordförande x 
Magnus Lunderquist(KD), ledamot x 
Marie Sa ltarski(S), ledamot x 
Thomas Carlstedt(M), ledamot x 

/l l! 



Staffanstotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Richard Olsson(SD), ledamot 

Maths Johansson(SPI), ledamot 

Richard Fridh(S), ledamot 

Bert il Pa lm(M), ersättare 

Maivi Strömberg(MP), ersättare 

Ulla Vinrup(SD), ledamot 

Resultat 

Voteringslista 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

26 15 o 
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§142 Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lotta 
Lundquist (L) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att för resterande del av mandatperioden till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden utse Mattias Ericson (L) , Emmas väg 12, 24563 i Hjärup. 

Ärendet i korthet 
Kommunfu ll mäktige beslutade den 22 augusti 2016 §122 att ge valberedningen i 
uppdrag att ti ll dagens sammanträde återkomma med förslag till ny ersä ttare i barn
och utbildningsnämnden efter Lotta Lundquist (L). 

Valberedningen föres lår att Mattias Ericson (L) utses t ill ny ersättare i barn- och 
ut bi Id n i ngsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF§ 122, 2016 

l Justerand es sign 

/IIJ 
Ordförandes sign l~ l Utdragsbestyrkande 
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§143 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
barn- och utbildningsnämnden från Lars Öst (V) (2016-KS-200) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Lars Öst (V) från hans uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
barn- och utbildningsnämnden. 

att ingå ti ll Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för utseende av 
ny ersättare i kommunfu llmäktige efter Lars Öst (V), samt 

att för resterande del av mandatperioden till ny ersättare i barn- och 
utbi ldningsnämnden utse Maria Nord in (V), Biblioteksgatan 3a, 24563 Staffanstorp. 

Ärendet i korthet 
Lars Öst (V) har lämnat in en avsägelse av sina uppdrag som ersä ttare i 
kommunfu llmäk tige samt ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Valberedningen fö reslår att Mar ia Nordin (V) utses ti ll ny ersätta re i barn- och 
utbildningsnämnden efter Lars Öst (V). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

l Justerandes sign 

l/Af 
l~ l Utdcag•bmy,·ke"d' Ordförandes sign 
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§144 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden av Mats Jönsson (S) (2016-KS-461) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Mats Jönsson (S) från hans uppdrag som ersättare i ku ltur- och 
fritidsnämnden, samt 

att för resterande del av mandatperioden till ny ersättare i kultur- och fri tidsnämnden 
utse Gert Sparr (S), Månviolsgränd 1 O, 24538 i Staffanstorp. 

Ärendet i korthet 
Mats Jönsson (S) har lämnat in en avsägelse av sitt uppdrag som ersätta re i ku ltur- och 
fritidsnämnden. 

Valberedningen föreslår att Gert Sparr (S) utses till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Jönsson (S). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

[ Juste randes s ign 

/1/J 
Ord förandes s ign 
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§145 Nominering av borgerlig vigselförrättare i Staffanstorps 
kommun (2016-KS-539) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att till borgerlig vigselförrä ttare nominera Christian Sonessen (M), Camps väg 8, 
24532 i Staffanstorp. 

Ärendet i korthet 
Valberedningen föres lår att Christian Sonessen (M) nom ineras till borgerlig 
vigse l förrättare. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Skåne 

Ord förandes sign 
/ 

?;1;/ 
l Ju sterandes sign 

/JA! 1rfi(Y l Utdragsbestyrkande 
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§146 Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 
bemanningen inom äldreomsorgen {2016-KS-403) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens ordförande 
Liliana Lindström (M ) om bemanningen i äldreomsorgen. 

Vid dagens sammanträde besvarade socia lnämndens ordförande Li liana Lindström (M) 
interpellationen enligt i ärendet föreliggande skri ftligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från socialnämndens ordförande och Pi erre Sjöström (S) konstaterar 
ordföranden Yvonne Nilsson (C) att ordet ej begärs för ytterl iga re anfö randen och 
förklarar dä refter överläggningen avslutad . 

Beslutsunderlag 
Interpellat ion 
I nterpella t ia nssvar 
Ko mmunfullmäktiges beslut § 123, 201 6 

O rdförandes sign 

r:f/ 
l Justerandes sign 

!l !J l~ l Utd ragsbestyrkande 
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§147 Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 
äldreomsorgens kvalitet {2016-KS-279) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll socialnämndens ordförande 
Liliana Lindström (M) om äldreomsorgens kvali tet. 

Vid dagens sammanträde besvarade socialnämndens ordförande Li liana Lindström (M) 
interpellationen enligt i ärendet fö religgande skriftligt interpellationssva r. 

Efter ytt rande från socialnämndens ordförande, Pierre Sjöström (S), Christi an Sonesson 
(M), Pia Jönsson (S), Magnus Lunderqusit (KD) , Björn Stigborg (S) och Laila Olsen 
(S) konstaterar ordföranden Yvonne Nilsson (C) att ordet ej begärs för ytterligare 
anföranden och förklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Interpe llationssvar 
Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2016 

Ordförandes sign 

~,f j 
l Justerandes sign 

/Il J l~ l Utdragsbestyrkande 
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§148 Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 
platser i särskilt boende {2016-KS-302) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till socia lnämndens ordförande 
Liliana Lindström (M) om platser i särski lt boende. 

Vid dagens sammanträde besvarade socialnämndens ordförande Li li ana Lindström (M) 
interpellationen en 1 igt i ärendet föreligga n de skrift! igt interpellationssvar. 

Efter yttrande från socialnämndens ordförande, Pierre Sjöström (S), La ila Olsen (S) och 
Magnus Lunderquist (KD) konstaterar ordföranden Yvonne Nilsson (C) att ordet ej 
begärs för ytterliga re anföranden och förklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Interpellationssvar 
Kommunfullmäktiges beslut § 102, 2016 

l j usterandes sign 

(IIJ 1./fL. l Utdragsbestyrka nde Ordförandes sign 
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§149 Svar på interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande om statfanstorps fritidsguide 2016 (2016-KS-303) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Werner Unger (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll kul tur- och 
fritidsnämndens ordförande Margareta Pauli (M) om Staffanstorps fr itidsguide 2016. 

Vid dagens sammanträde besvarade kultur- och fritidsnämndens ordförande Margareta 
Pauli (M) interpellationen enligt i ärendet föreliggande skriftl igt interpe ll ationssvar. 

Efter yttrande från kultur- och fr itidsnämndens ordförande och Werner Unger (S) 
konstaterar ordföranden Yvonne Nilsson (C) att ordet ej begärs för ytterligare 
anföranden och förk larar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
r nterpellation 
Interpellationssvar 
Kommunfullmäktiges beslut § 104, 2016 

l J usrera n des sign 

!h/ 
l~ l Utd"g'b" tyck,,dt Ordförandes sign 
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§150 Svar på interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande om likvärdighet i statfanstorps skolor (2016-KS-301) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) om likvä rd ighet i Sta ffanstorps 
skolor. 

Vid dagens sammanträde besvarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino 
Vidovic (M) interpellationen enligt i ärendet föreliggande sk ri ftl igt interpellationssvar. 

Efter yttrande från barn- och utbildningsnämndens ordförande och Pierre Sjöström (S) 
konstaterar ordföranden Yvonne Nilsson (C) att ordet ej begärs för ytterligare 
anföranden och fö rklarar därefter överl äggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 
Interpellationssvar 
Kommunfu llmäktiges beslut § 103, 2016 

l Justerandes sign 

t !J 
l ~ l u,dcog•bwy' k" ' d' Ordförandes sign 
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§151 Svar på interpellation ställd till tekniska nämndens ordförande 
om parkeringsplatser i Stationsbyn, Hjärup (2016-KS-453) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna . 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lä mnat in en interpellation ställd till tekn iska 
nämndens ordförande Björn Magnusson (L) om parkeringsplatser i Stationsbyn, 
Hjärup. 

Vid dagens sammanträde besvarade tekniska nämndens ord förande Björn 
Magnusson (L) interpellationen enligt i ärendet föreliggande skri ftligt 
interpellationssvar. 

Efter yttrande från tekniska nämndens ordförande och Pierre Sjöström (S) konstaterar 
ordföranden Yvonne Nilsson (C) att ordet ej begärs för ytterliga re anfö randen och 
förkl arar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
Interpell ationssvar 
Bilaga till interpell ationssvaret 
Interpell ation 
Kommunfullmä ktiges beslut § 128, 201 6 

Ord förandes sign 

r~ 
l Ju sterandes sign 

/l !J 
l~ l Utdceg,hwy,bndt 
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§152 Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande motionen 
Vita jobb (2016-KS-521) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Agneta Nilsson (S) ha r ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
motionen "Vita j obb" . Kommunstyrelsens ordföra nde Christi an Sonesson (M) 
besvarar frågan under dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Fråga 

l Justerandes sign 

flN 
Ordförandes sign l?? l Ucd'>g<be<tycb .,de 
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§153 Beslut om handläggning av medborgarförslag angående 
trafiksäkerhet (2016-KS-526) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 28 september 2016 inkommi t ett medborgarförslag 
angående trafiksäkerhet på Knästorps Kvarnväg-Kvarnängsvägen. En ligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäkti ge till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd överl ämna att bes luta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, 
utom om ärendet är av principiell beskaffenhet ell er av större vikt. 
Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarfö rslaget. Sådana 
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget. 

l Staffan storps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Ni lsson (C) föreslår 
därför att medborgarförslaget överlämnas ti ll tekn iska nämnden för beredning och 
beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfu llmäktige ska besluta att 
överl ämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterer att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i en lighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse 2016-10-12 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 
Medborgarfö rslagsställaren 

l Justerandes sign 

fiN 
l ~ l Utd"ll'bc;tytk'"d' Ordförandes sign 
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§154 Beslut om handläggning av medborgarförslag om fler 
cykelställ utanför Rådhuset i statfanstorp (2016-KS-520) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredn ing och beslut. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 26 september 2016 inkommit ett medborgarförslag 
om fler cykelstä ll utanför Rådhuset i Staffanstorp. Enl igt kommunfullmäktiges 
arbetsordning får fullmäktige ti ll kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att 
besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfu llmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium lägga fram fö rslag till beslut om att 
överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. 
Samråd har hållits om beslutsförslaget. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som 
medborgarfö rslaget rör. Kommunfu llmäktiges ordfö rande Yvonne Ni lsson (C) föreslår 
därför att medborgarförslaget överl ämnas ti ll tekn iska nämnden för beredning och 
beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar kommunfullmäktige ska besluta att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden fö r beredning och beslut. 

Beslutsgång 
Ord fö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll bes l ut och finner att 
kommunful lmäktige har beslu tat i enl ighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Ordförandens skri velse 2016-10-12 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Tekni ska nämnden 
Medborgarförslagsställaren 

Ordföra ndes sign 

~J/ 
l Justerandes sign 

fl/J 
l ?? l Urdragsbesryrkande 
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§155 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 
statfanstorps kommun bör anta intentionen att bli en ECO-kommun 
(2016-KS-51 O) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 21 september 2016 inkommit ett medborgarfö rslag 
om att kommunen bör anta intentionen att bli en ECO-kommun. Enl igt 
kommunfullmäktiges arbetsordni ng får fullmäkti ge till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd överl ämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarfö rslag, 
utom om ärendet är av principiell beskaffenhet ell er av större vi kt. 
Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana 
beslut får fattas utan fö regående beredning. Samråd har håll its om beslutsförslaget. 

l Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) föreslår 
därför att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen fö r beredning och 
beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och besl ut. 

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

Beslutsunderlag 
Ordförandens skri velse 2016-10-12 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Medborgarförs lagsställaren 

Ordförandes sign l '~ l Utd"g<bescyck,tde 
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§156 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att bygga ut 
"gästparkeringen" vid Borggård samt att tillåta parkering längs hela 
skråvägen i Staffanstorp (2016-KS-507) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget ti ll tekn iska nämnden för beredning och beslut. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 19 september 2016 inkommit ett medborgarförslag 
om att bygga ut gästpa rkeri ngen vid Borggården samt att tillåta parke ring längs hela 
Skråvägen. Enligt kommunfu ll mäktiges arbetsordning få r full mäktige ti ll 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts 
genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt. Kommunfu llmäktiges ord fö rande kan efter samråd med kommunfu ll mäktiges 
presid ium lägga fram förslag till beslut om att öve rl ämna medborgarförslaget. Sådana 
beslut får fattas utan fö regående beredning. Samråd har håll its om beslutsförslaget. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rö r. Kommun fullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) föreslår 
därför att med borgarförslaget överlämnas ti ll tekn iska nämnden fö r beredn ing och 
beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrka r att kommunfullmäktige ska bes luta att 
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag ti ll beslut och fi nner att 
kommunfull mäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslut sunderlag 
Ordförandens skrivelse 2016-10-12 
Medborgarförslag 

Beslut skickas t ill 
Tekn iska nämnden 
Medborgarförslagsstä llaren 

Ordförandes sign 

~l/ 
J J usterandes sign 

fl/J 
l~ l U'd'"g'b'"Y'bode 
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§157 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande en plan 
för hur förskola, skola och omsorg ska växa i enlighet med 
tillväxtplanen (2016-KS-454) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Ärendet i korthet 
T ill Staffanstorps kommun har den 22 augusti 2016 inkommit ett medborgarförs lag 
gä ll ande en plan för hur förskola, skola och omsorg ska växa i enlighet med 
ti ll växtplanen. Enl igt kom munfullmäk tiges arbetsordn ing får fullmäk tige till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väck ts 
genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av stö rre 
vik t. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges 
pres id ium lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana 
beslut få r fattas utan föregående beredning. Samråd ha r hållits om beslutsförslaget. 

I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) fö reslår 
därför att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredn ing och 
beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne N ilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
överlämna medborga rförslaget ti ll kommunstyrelsen fö r beredning och beslut. 

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

Bes l ut s underlag 
Ordförandens skri velse 2016-10-12 
Med borgarförslag 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Med borgarförslagsstä Il a ren 

l Justerandes sign 

fl/J l ~ l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

§158 Beslut om handläggning av medborgarförslag att kunna boka 
en hel färdtjänstbil för att transportera saker (201 6-KS-456) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarförslaget ti ll socialnämnden för beredning och beslut. 

Ärendet i korthet 
Ti ll Staffanstorps kommun har den 24 augusti 2016 inkommit ett medborgarförslag 
om att kunna boka en hel fä rdtjänstbil fö r transpo rter. Enligt kommunfullmäk tiges 
arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att 
besluta i ett ärende som har väckts genom med borgarförslag, utom om ärendet är av 
principiell beskaffenhet ell er av större vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfu llmäktiges presidium lägga fram förslag till beslut om att 
överlämna medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan föregående beredning. 
Samråd har håll its om beslu tsförslaget. 

J Staffanstorps kommun är det socialnämnden som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) föreslår 
dä rför att medborgarförslaget överlämnas ti ll socialnämnden för beredning och beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
överl ämna medborgarförslaget till socialnämnden fö r beredning och bes lut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast förl igger ett förslag ti ll beslut och finner att 
kommunfu ll mäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens skri velse 
Medborgarförs lag 

Beslut skickas t ill 
Socialnämnden 
Medborgarförslagsställaren 

l Justerandes sign 

AIJ 
Ordförandes sign l~ l Utd"g' b" tyrk•odt 
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2016-10-17 

§159 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hjälp med 
.. reseservice .. (2016-KS-542) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överl ämna medborgarförslaget ti ll socia lnämnden för beredn ing och beslut. 

Ärendet i korthet 
Ti ll Staffanstorps kommun har den 4 oktober 2016 inkommit ett medborgarförslag 
gä llande hjälp med " reseservice". Enligt kommunful lmäktiges arbetsordning får 
fu ll mäktige ti ll kommunstyrelsen ell er annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende 
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfull mäktiges ordförande kan efter samråd 
med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till beslut om att överl ämna 
medborgarförslaget. Sådana beslut får fattas utan fö regående beredn ing. Samråd har 
håll its om beslutsförslaget. 

I Sta ffanstorps kommun är det socia lnämnden som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rör. Kommunful lmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) föreslår 
därför att medborgarförslaget överl ämnas till socialnämnden för beredn ing och beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäkt ige ska besluta att 
överlämna medborgarförslaget ti ll socialnämnden för beredn ing och beslut. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och finner att 
komm unfu llmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens skri velse 201 6-10-12 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Medborgarförslagsställaren 

Ordförandes sign 

711// 
l Justerandes sign 

fl/J 
l /J;tJ l Utd ragsbestyrkande 

Of t_/ 
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§160 Inkommen interpellation ställd till tekniska nämndens 
ordförande om utegym i Hjärup (2016-KS-540) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande ordinarie 
sammanträde med kommunfu llmäktige. 

Ärendet i korthet 
Carina Di lton (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll tekn iska nämndens 
ordförande Björn Magnusson (L) om utegym i Hjärup. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

l Justerandes sign 

/l !V 
~~ l Utdmg'b" tytk,od< Ord förandes sign 
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§161 Inkommen interpellation ställd till socialnämndens ordförande 
om hemtjänsten i statfanstorps kommun (2016-KS-503) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att interpellationen får ställas och ska besvaras vid nästkommande ordina rie 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Björn Stigborg (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll socialnämndens ordförande 
Liliana Lindström (M) gä llande hemtjänsten i Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

j Justerandes sign 

f/A) 

Ordförandes sign l cf!:;- l Utd ceg'b'"Y'k•od' 
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§162 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande socialt 
bokslut (2016-KS-477) 

Beslut 
Kommunfull mäktige beslu tar 
att överlämna motionen t il l kommunstyrelsen för beslut om beredn ing. 

Ärendet i korthet 
T orbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion gällande socia lt bokslut. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordförandes sign 

?;;.' 
l J usterandes sign 

/liV 
l Utdragsbestyrkande 
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§163 Inkommen motion från Carina Dilton (S) om hundrastkärl i 
Hjärups park (2016-KS-541) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Ärendet i korthet 
Carina Dilton (5) har lämnat in en motion om hundrastkärl i Hjärups park. 

Beslutsunderlag 
Motion 

l justera ndes sign 

/IJJ 
Ord förandes sign l Utdragsbestyrkande 
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Staflans totps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§164 Anmälningar (2016-KS-324) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

Sammanträdesprotokoll 

2016-10-17 

a) Protokoll fr ån Sysavs årsstämma 201 6-04-22 

b) sydvattens tertialrapport för perioden januar i-apri l 201 6 

c) Ba rn- och utbildningsnämndens beslut§ 51, 2016 gä llande medborgarförslag om 
staket och passersystem till skolor och förskolor. Dnr 2015-KS-483 

d) Protokoll från Sydva ttens årsstämma 2016-05-27. Dnr 201 6-KS-227 

e) Protokoll från årsstämma Segeåns Vattenvårdsförbund och Vattenråd 2016-05-20. 
Dnr 2016-KS-356 

f) Protokoll från Länsstyrelsen Skåne gä llande inspek tion av kommunens 
överförmyndarverksamhet. Dnr 2016-KS-499 

g) Socialnämndens beslut§ 88 gä llande kva rta ls- och indi vidrapporter 2016 enligt 4 
kap l § SoL och 9 § LSS. Dnr 201 6-KS-141 

Beslutsunderlag 
Anmälningar t ill KF 16·1 017 

Beslut skickas till 
Ka nsliet 

l j usterandes sign 

/J ;J lc9t l Urdragsbest)' rkande Ordförandes sign 
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2016-10-17 

§165 Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående jäv 
(2016-KS-551) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet ti ll handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har stä ll t en fråga till kultur- och fr itidsnämndens 
ordförande angående jäv. Kul tur- och fritidsnämndens ordförande Margareta Paul i 
(M) besvara r frågan under dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Fråga 
Svar 

Ord förandes sign J justerandes sign 

!l !J 
l Jf. l lhdc.g' b'"Y' k">de 
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2016-10-17 

§166 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
ärenderedovisningsmodell för de politiska beslutsorganen i 
statfanstorps kommun (2016-KS-555) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen ti ll kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om en ärenderedovisningsmodel l för 
de politiska besluten i Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordförandes sign 

~;r; 
J Justerandes sign 

f11J 
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§167 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om riktlinjer för 
att motverka jäv och andra intressekonflikter i statfanstorps 
kommun (2016-KS-556) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövenda hl (S) har lämnat in en motion om riktl in jer fö r att motve rka jäv och 
andra intressekonflikter i Staffanstorps kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordförandes sign 

0;1/; / 
f :L 

l Ju sterandes sign 

/IJJ 
~~~- l Ucd,.gsbesty,hnde 
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2016-10-17 

§168 Tillfälligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i ekonomistyrdirektivet 
för statfanstorps kommun (2013-KS-48) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att medge Sta ffanstorps Centrum AB att till fäll igt avv ika från de uppsatta gränsvärdena 
i ekonomistyrdirektivets avsnitt 3.5.5 c) fi nansieringsrisk i enlighet med det som 
redovisats i ärendet. 

Ärendet i kort het 
Ärendet avse r til lfälligt avsteg från avsni tt 3.5.5 c) i ekonomistyrdi rektivet för 
Sta ffansto rps kommun. 
En fu llständig redogörelse av ärendet redovisas i bi laga l. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson {C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att medge 
Staffanstorps Centrum AB att till fäll igt avvika från de uppsatta gränsvärdena i 
ekonomistyrdi rekti vets avsni tt 3.5.5 c) finansierings ri sk i enlighet med det som 
redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag ti ll beslut och finner att 
kommunfull mäktige har besluta t i elighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes delega tionsbeslut 

l Justerandes sign 

flN l~ l Utdragsbestyrkande Ordförandes sign 
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Stt~li<~ n~ to:p~ 
kO'l' rnun 

Cecilia Jansson 

Cecil i a .Ja nsson@sta ffa nstorp .se 

Tjänsteskrivelse 

2016-09-15 

Dnr 2013-KS-48 

Tillfälligt avsteg ifrån avsnitt 3.5.5 c) i ekonomistyrdirektivet 

Förslag till beslut 

l av 2 

Kommunstyrelsens a rbetsu tskort föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att medge Staffanstorps Centrum AB att tillfäll igt avvika från de uppsatta gränsvärdena 
i ekonomistyrdirektivets avsni tt 3.5.5 c) finansieringsrisk i enlighet med föreliggande 
förslag 

Ärendet i korthet 
Staffanstorps Centrum AB (SCAB) har idag en låneportfölj på 1 194 300 000 kr och 
för samtliga lån är Kommuninvest kreditgivare. I SCAB finn s en överlikviditet på ca 75 
mnkr. Inom en sna r framtid finns inga större projekt som ska finansieras va rfö r en 
amorte ring av lånen skulle va ra möjlig. 

Förslaget innebär att ett lån på 100 mnkr omsätts och av detta amorteras 75 mnkr och 
resterande 25 mnkr blir ett nytt lån med en kapitalbindning på två år. Marginalen på 
det nya lånet skulle bli ca 0,45 %. Marginalen på det lån som omsätts är 0,60 %. 

Amorteringen kommer att innebära lägre räntekostnader om ca 270 tkr på årsbasis för 
bolagskoncernen. För respektive dotterbolag som lånar kapi tal av SCAB skulle 
amorteringen innebära nedanstående förändring av rä nt~kostnaden (på årsbasis): 

SFAB 
SSH 
SKF 

+ 80 tkr 
- 45 tkr 
- 305 tkr 

Anledningen till att SFAB får högre räntekostnader är att den genomsnittliga räntan 
ökar eftersom det är en större andel av lånen som har en bunden ränta efter 
amorteringen än innan. 

I kommunens ekonomistyrdirektiv finns ett avsnitt som hanterar finansieringsrisker. 
Bland annat anges att finansieringsrisken ska minska genom att lånens förfall ska 
spridas över tiden. Före amortering uppfyller SCAB samtliga kriteri er vad gä ller 
finansieringsrisken men efter amorteringen kommer ett av kriterierna inte att uppfyllas 
- se nedanstående sammanställning. 

Sida 59 av 63 



Stdf f,Hl\((ll p \ 
~O' l'l llU il 

Ceci lia Jansson 

Ceci lia.J a nsson@sta ffa nstorp.se 

Kapita lbindning 

Inom l år 
1-3 år 
3-5 år 
5-7 år 
7-10 år 

Max andel enl 
finansdirektivet 
50 % 
30% 
30% 
30 % 
30% 

Tjänsteskrivelse 2 av 2 

201 6-09-15 

Dnr 2013-KS-48 

Andel Andel efter 
nuläge amortering 
44 % 38% 
26% 30% 
30% 32% 

0 % 0 % 
0% 0% 

SCAB anser att avvikelsen mot finansdirektivet är marginell i förh <i llande till den 
besparing av räntekos tnader som bolagskoncernen sku lle göra. 

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
VD SCAB 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

201 6-10-17 

§169 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att bygga en 
inomhusskejtpark i statfanstorps kommun (2016-KS-552) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överl ämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och 
beslut. 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den LO oktober 201 6 inkommit ett medborgarförslag 
om att bygga en inomhusskejtpark i Staffanstorp. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning får fullmäk tige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att 
besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av 
principiell beskaffenhet ell er av stö rre vikt. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter 
samråd med kommunfullmäktiges pres idium lägga fram förslag till beslut om att 
överl ämna medborgarförslaget. Sådana bes lut får fattas utan fö regående beredning. 
Samråd har hållits om beslutsförslaget. 

I Sta ffanstorps kommun är det kultur- och fritidsnämnden som svarar för sådana 
frågor som medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nil sson 
(C) föreslår därför att medborgarförslaget överlämnas till kultu r- och 
fritidsnämnden fö r beredning och beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att överl ämna 
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

l J usrera n des sign 

fl !J 
Ord förandes sign l~ l Utde>g; bestytbnde 
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2016-10-17 

§170 Inkommen motion från Jonas Andersson (SD) om att utreda 
hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid 
utbrott av smittsam sjukdom ser ut (2016-KS-559) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överl ämna motionen till kommunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Ärendet i korthet 
Jonas Andersson (S D) har lämnat in en motion om att utreda hur kommunens 
förebyggande arbete och dess åtgä rdsplan vid utbrott av sm ittsam sjukdom ser ut. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordförandes sign r t l Jusrerandes sign 

/IV l/t- l Urdragsbesryrkande 
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2016-10-17 

§171 Inkommen interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande om lärarflykten från Staffanstorps 
kommuns skolor (2016-KS-547) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att interpell ationen får ställ as och ska besvaras vid nästkomm ande ordi na ri e 
sammanträde med kommun fu llmäktige. 

Ärendet i korthet 
Pia Jönsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och 
utb ildningsnämndens ordförande om lärarfl ykten från Staffanstorps kommuns skolor. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

Ordfö randes sign r/ l Justerandes sign 
;J ;J 

l Utdragsbestyrkande 
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