
Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokol I 20J7-03-06 

Plats och tid S:t Sta ffans församlingshem i Staffanstorp kl. 18:00-21 :40 

Beslutande ledamöter Christi an Sonesson (M) 
Pie rre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 
La ila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Torbjörn Lövendahl (S) §§ 1-9, §§ 11-30 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pauli (M) 
Ulla Winrup (SD) 
Carina Dilton (S) 
Tina Xhemajli (M) (vice ordförande) 
Björn Stigborg (S) (2:e vice ordförande) 
Hans Rochester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Ni lsson (L) 
Karin Palmqvist (M ) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SO) 
Rickard Severin (S) 
Åsa Ekstrand (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SD) 
Raili Pikkusaari (V) 
Werner Unger (S) 
Helene Öhman (--) 
Nils-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) (ordförande) 
Magnus Lunderquist (KO) 
Marie Saltarski (S) 
Thomas Carl stedt (M) 
Richard Olsson (SO) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 
Bertil Palm (M) ersätter Eric Hamilton (M) 
Staffan Linde (M) ersä tter Berti l Persson (M) 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) ersätter Björn Magnusson ( L) 
Hali Lidell (S) §10 ersä tter Torbjörn Lövendahl (S) pga jäv 
Maivi Strömberg (MP) ersätter Cecilia Cavallin (MP) 
Jörgen Kinnstad (SO) ersätter Jonas Andersson (SO) 

Utses att justera Hans Rochester (M) och Agneta Ni lsson (S) 

Ordförandes sign I Justerandes sign I 

t/ /)AJ dt 
I Utdragsbestyrkande 
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Stc1ffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

Justeringens plats och Rådhuset, 201 7-03-13 10:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 1-30 

2017-03-06 

Ord förandes sign [ Utdragsbestyrkande 
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Stallansto,ps 
kommun 

Underskrifter 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-06 

Sekreterare ......... of.fl0.l~ ..... C.1t.>i..t~ 
Vesna Casitovski 

Ordförande 

J usterande 

:/f::,;f!f:~ ..... ....... : .. 
~~~J.,~ .. f.th.!t.~ 
Hans Rochester (M) och K~-~-~~-~ Nilsson (S) 

O rdförandes sign j J usrerandes sign j Utdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Ordförandes sign 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

Protokollet ä r justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunfullmäktige 
2017-03-06 

2017-03-13 

Rådhuset 

Datum för anslags 
nedtagande 

. ~ . t :-:1,~'I .. ....................... .. 

Vesna Casitovski /A3ne_ 'S lo.f-
3

(Cn 

2017-04-04 

I Utd ragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

Innehållsförteckning 

§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 
§7 
§8 
§9 
§10 

§11 

§12 

§13 

§14 

§15 

§16 

§ 17 

§18 

§19 

§20 

§21 

§22 

§23 

§24 

§25 

§26 

Utseende av justerare och faststä ll ande av dag, tid och plats för justering 
av protokollet 
Godkännande av föredragningslista 
Ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 för Staffanstorps 
kommun 
Återställande av negativt balanskravsresultat år 2016 - Åte rställs inte 
Ändring av och tillägg till Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps 
kommunkoncern 
Nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision 
Kostpolicy för Staffanstorps kommun 
Redovisning av obesvarade motioner och medborga rförslag 
Utbetalning av lokalt partistöd i Staffanstorps kommun fö r år 201 7 
Yttrande i mål om laglighetsprövn ing enligt kommunallagen 
Antagande av Strukturplan för MalmöLundregionen - gemensam 
målbild 2035 
Blåplan 2017-2022 Staffanstorps kommun 
Svar på motion från Richard Olsson (SO) m.fl . angående 
ensamkommande barn 
Svar på motion från Richard Olsson (SO) angående ri tualslaktat kött i 
Staffanstorps Kostpoli cy 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och kultur
och fritidsnämnden av Agge Angusson (S) 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och frit idsnämnden av 
Felicia Fredriksson (S) 
Inkommen interpellation stä lld till kommunstyrelsens ordförande 
gä llande trygghet under Bråhögscupen 
Inkommen interpellation ställd till socialnämndens ordfö rande om 
väntetider inom äldreomsorgen 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om hundrastgå rd i 
centrala Staffanstorp 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om järnvägsräls som 
historiska minnesmärken i Staffanstorp 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om ett bättre 
välkomnande t ill Staffanstorp 
Inkommen motion från David Wittlock (MP) om mi ljösäkrade 
idrottsplaner 
Inkommen mot ion från Torbjörn Lövendahl (S) om barn- och 
ungdomspolitiskt program 
Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om kommunalrättsl ig 
utbildning 
Anmälningar 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbi ldningsnämnden av 
Maria Nordin (V) 

Ordförandes sign I Justerandes sign I 

(J// It 
I Utdragsbestyrkande 
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Stafi ans to1ps 
kommun 

§27 

§28 

§29 

§30 

Ordförandes sign 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-06 

Inkommen interpellation ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande gäl lande fö rslag t ill detaljplan 
för Stanstorp 1:809, Bråhögsbladet 
Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om trygghets- och 
säkerhetsprogram med tyngdpunkt på brottsförebyggande åtgärder 
Inkommen motion från Werner Unger (S) m.fl. om 
ersättn ingsbestämmelse vid intern nämndutbildning 
Inkommen motion från Werner Unger (S) om inrättande av va ttenråd 
för Alnarpsån 

I Urdragsbesryrkande 
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Stalfans to,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att utse Hans Rochester (M) och Agneta Ni lsson (S) att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet måndagen den 13 mars 2017 klockan 10.00 i Rådhuset. 

Det antecknas till protokollet att 40 ledamöter ä r tj änstgörande vid dagens 
sammanträde. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

(It! !It 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffans to1ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

§2 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

2017-03-06 

att faststä lla utsänd föredragnings lista , liksom de ärenden som ti ll kommit i efterhand: 
• Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildn ingsnämnden av Maria 

Nordin (V) 

• Inkommen interpellation ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande gä llande förs lag till detaljplan för Stanstorp 1:809, Bråhögsbaclet. 

• Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om trygghets- och 
säkerhetsprogram med tyngdpunkt på brottsförebyggande åtgärder 

• Inkommen motion från Werner Unger (S) m.A. om ersättningsbestämmelse vid 
intern nämndutbildning 

• Inkommen motion från Werner Unger (S ) om inärttande av vattenråd för 
Alnarpsån 

Yrkanden 
Richard Olsson (SO) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att ärende 15, "Svar på 
motion från Richard Olsson (SD) angående ritua lslaktat kött i Staffanstorps 
Kostpolicy" ska behandlas före ä rende 8,"Kostpolicy för Staffanstorps kommun". 

Björn Stigborg (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att lägga till information 
om ku lturlyftet på föredragingslistan. 

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska beslu ta att lägga till ärende om 
va l av ledamöter och ersättare till Theodor Jönssons stiftelse på föredragningslistan. 

Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av ordföranden Yvonne Nilsson 
(C), att kommunfullmäktige ska beslu ta fa ststä lla utsänd föredragningslista, liksom de 
ärenden som tillkommit i efterhand: 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden av Maria 
Nordin (V) 

• Inkommen interpellation ställd ti ll miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande gällande förslag till deta lj plan fö r Stanstorp 1:809, Bråhögsbadet. 

Ordförandes sign I Justerandes ~ I 

fJ;J {IY 
I Utdragsbestyrkande 
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St<lffans torps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

• Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om trygghets- och 
säkerhetsprogram med tyngdpunkt på brottsförebyggande åtgärder 

• Inkommen motion från Werner Unger (S) m.fl. om ersättningsbestämmelse vid 
intern nämndutbildning 

• Inkommen motion från Werner Unger (S) om inärttande av vattenråd fö r 
Alnarpsån 

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar att Bj örn Stigborgs (S) och Richard Olssons (SD) yrkanden 
enligt ovan avslås. 
Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sj öströms (S) yrkande enligt ovan 
och finner att kommunfullmäktige har besluta t att avslå Pierre Sjöströms (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfu ll mäktige godkänner följ ande omröstningsproposition. 
Den som vill avslå Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar ja . 
Den som vill bi fa lla Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. 

Kommunfu ll mäktige har med 23 ja-röster, 16 nej-röster samt 1 som avstår från att 
rösta beslutat att avslå Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan. Se voter ingslista § 2. 

Ordfö randen ställer slutligen proposition på eget m.fl . yrkande enl igt ovan och fi nner 
att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta . 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna reserverar sig muntligt t il l förmån fö r eget 
yrkande. 

Ordförandes sign I Jusrerande/Jl 

~}/ dl? 
I Utdragsbesryrka nde 
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Staffaostotps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §2 
Ärende: Godkännande av föredragningslista, 

Vote1ingslist( or) 

Omröstning föredragningslista 

Ledamot 
Christian Sonesson(M), ledamot 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nina Vidovic(M), ledamot 

Lai la Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Margareta Pauli(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Carina Di lton(S), ledamot 

Tina Xhemajli(M), vice ordförande 

Björn Stigborg(S), 2:e vice ordförande 

Hans Rochester(M), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Gisela Nilsson(L), ledamot 

Karin Palmqvist(M), ledamot 

Pia Jönsson(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Berit Lagergren(M), ledamot 

Bo M almberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot 

Ra il i Pikkusaari(V), ledamot 

Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(--), ledamot 

Nils-Ove Mårtenson(M), ledamot 

Yvonne Nilsson ((), ordförande 

M agnus Lund erquist(KD), ledamot 

M arie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot 

M aths Jo hansson(SPI), ledamot 

Richard Fridh(S), ledamot 

Bertil Pa lm(M), ersättare 

Voteringslista 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Staffans to,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Staffan Linde(M), ersättare 

Birgitta Heyle-Wiahl(L), ersättare 

Maivi Strömberg(M P), ersättare 

Jörgen Kinnstad(SD), ersättare 

Resultat 

8t 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

23 16 1 

fllagJe 121 o:ff13 2 



Staliansto,p~ 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§3 Ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 för Staffanstorps 
kommun {2016-KS-596) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta besluta 

att budgetprocessen för verksamhetsår 2018 ändras i en lighet med fö religgande fö rslag. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har 2015-09-14, § 95 beslutat att utreda budgetprocessen med 
inriktning att kommunfullmäktige ska besluta om kommande budget i november året 
fö re verksamhetsåret. 

Med a nledning av det osäkra läget gä ll ande befolkningsutvecklingen meddelade 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ifjol att de inte avsåg att göra någon ny 
framåtsyftande skatteunderlagsprognos fö rrän i början av mars. Av det skälet 
beslutade kommunfullmäktige 2016-03-21, § 7 att göra ett til lfälligt avsteg ifrå n 
gällande budgetprocess för verksamhetsår 201 7. 

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

- kommunstyrelsen senast vid utgången av mars månad lämnar informat ion om 
preliminära kommunbidrag till respektive nämnd för nästkommande år, 

- kommunstyrelsen redovisar förs lag till kommunbidrag för respektive nämnd senast i 
maj och faststä ller då även datum för när nämnderna senast ska lämna sina 
budgetförslag och ev förs lag ti ll ändrade taxor/ avgifter för kommande budgetår till 
kommunstyrelsen. 

- kommunfullmäktige beslu tar om fin ansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjämningsreserv, kommunbidrag för varje nämnd, investeringsvolym samt 
eventuellt förändrade taxor/ avgifter i juni, 

- nämnderna fattar beslut om internbudget, nämndens ev. egna mål samt förs lag till 
investeringsbudget per projekt i september/ oktober, 

- kommunstyrelsen fattar beslut om investeringsbudget per projekt i oktober/ 
november. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

//il 1/t 
I Utclragsbestyrkande 

Page 12 of 62 



Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 
Stallanstotps 

kommun 

Inför kommande utredning av nuva rande budgetprocess, föreslås kommunfullmäkti ge 
besluta om ett til lfälligt avsteg ifrån gä llande budgetprocess för verksamhetsår 2018 fö r 
att möj liggöra ytterligare ett provår. 

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen fö re oktober 
månads utgång och faststä llas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 
Styrelsen ska också bestämma när övriga nämnder senast skall lämna in si na särskilda 
budgetförslag ti ll styrelsen. Förslag till ny budgetprocess gällande verksamhetsår 2018: 

Beslutsinstans Sammanträden Besluts- och informationsunderlag 

Ksau 2017-09-25 
Beslut om budget 2018 och 
fl erårsplan 2019-2020 

Kommunstyrelsen 20 17-10-09 
Beslut om budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 

Kommunfu ll mäktig 
201 7-10-30 

Bes I ut om budget 2018 och 
e flerårsplan 2019-2020 

Okt-Nov 
Beslut om intern- och 

Nämnder (senast den 7 
investeringsbudget 

nov}2017 

Ksau 201 7-11-20 
Beslut om budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 

Information om intern budget per 
kommunstyrel sen 201 7-12-04 nämnd beslut om 

investeringsbudget per projekt 

Yrkanden 
Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska bes luta att budgetprocessen 
för verksamhetsår 2018 ändras i enlighet med fö religgande förs lag. 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

/IJJ It I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-06 

Pierre Sjöström (S) yrkar bifall till Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan med 
till ägget att investeringsbudgeten per projekt ska beslutas av kommunfullmäktige samt 
att en budgetberedning ska tillsä ttas bestående kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
en ledamot till från varje parti. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först propostion på Christian Sonessons (M) m.fl. yrkande enl igt 
ovan och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enl ighet med detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) t il läggsyrkande enligt 
första att-satsen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå detta 
till äggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner fö lj ande omröstningspropostion. 
Den som vi ll avslå Pierre Sjöströms (S) tilläggsyrkande enligt fö rsta att-satsen röstar ja . 
Den som vi ll bi fa lla Pierre Sjöströms (S) till äggsy rkande enligt första att-satsen röstar 
neJ. 

Kommunfullmäktige har med 24 ja-röster och 16 nej-röster besl utat att avslå Pierre 
Sjöströms (S) tilläggsyrkande enligt första att-satsen. Se voteringslista § 3. 

Ordföranden ställ er därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) til läggsyrkande enl igt 
andra att-satsen och finner att kommunfullmäktige ha r beslutat att avslå detta 
till äggsyrkande. 

Omröstning begärs. 

Ko mmunfullmäktige godkänner fö lj ande omröstningspropost ion. 
Den som vill avslå Pierre Sjöströms (S) till äggsy rkande enligt andra att-sa tsen röstar ja. 
Den som vill bi fa lla Pierre Sjöströms (S) ti lläggsyrkande enligt andra att-satsen rösta r 
neJ. 

Kommunfullmäktige ha r med 24 ja-röster och 16 nej-röster beslutat att avslå Pierre 
Sjöströms (S) till äggsyrkande enligt andra att-satsen. Se voteri ngslista § 3. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt ti ll förmån fö r eget 
yrkande. Se reservation . 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

1ft qtJ jlJ;, 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

Ledamöterna för M iljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig muntligt ti ll förmån fö r 
Pierre Sjöströms (S) yrkande. 

Bes! utsunderlag 
Kommunstyrelsens bes lut § 4, 2017 

Bes I ut skickas ti Il 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Revisionen 

Ordförandes sign j Justerandes sign 

~N rft 
I Utd ragsbestyrkande 
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Stafi anstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §3 

Voteringslista 

Ärende: Ändrad budgetprocess för verksamhetsår 2018 för Staffanstorps kommun, 2016-KS-596 

Voteringslist(or) 

Omröstning att-sats 1 

Ledamot 

Christian Sonesson(M ), ledamot 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nino Vidovic(M), ledamot 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich( M), ledamot 

Margareta Pauli(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemaj li(M), vice ord förande 

Björn Stigborg(S), 2:e vice ordförande 

Hans Rochester(M), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Gisela Nilsson(L), ledamot 

Karin Palmqvist(M), ledamot 

Pia Jönsson(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Berit Lagergren(M), ledamot 

Bo Malmberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot 

Raili Pikkusaari(V), ledamot 

Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(--), leda mot 

Nils-Ove Mårtenson(M), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ordförande 

M agnus Lunderquist(KD), ledamot 

Marie Sal tarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot 

Maths Johansson(SPI), ledamot 

Richard Fridh(S), leda mot 

Berti l Palm(M), ersättare 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Staffans torps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Staffan Linde(M), ersättare 

Birgitta Heyle-Wiahl(L), ersättare 

Maivi Strömberg(MP), ersätt are 

Jörgen Kinnstad(SD), ersättare 

Resultat 

Omröstning att-sats 2 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ledamot 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nina Vidovic(M), ledamot 

Lail a Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

M argaret a Pauli(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemajl i(M), vice ordförande 

Björn St igborg( S), 2:e vice ordförande 

Hans Rochester(M), ledamot 

David Wittlock(M P), ledamot 

Gisela Nil sson(L), ledamot 

Karin Palmqvist(M), ledamot 

Pia Jönsson(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstra nd(M), ledamot 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Be rit Lagergren(M), ledamot 

Bo M almberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot 

Ra ili Pikkusaa ri(V), ledamot 

Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(--), ledamot 

Nils-Ove M årtenson (M), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ordförande 

Magnus Lunderquist(KD), ledamot 

Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Richa rd Olsson(SD), ledamot 

Maths Jo hansson(SP I), leda mot 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

24 16 0 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Staffans101ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Richard Fridh(S), ledamot 

Bertil Pa lm (M), ersättare 

Staffan Linde(M), ersä ttare 

Birgitta Heyle-Wiahl(L), ersättare 

M aivi Strömberg(M P), ersättare 

Jörgen Kinnstad (SD), ersättare 

Resultat 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

24 16 0 



Reservation 
Ändrad budgetprocess för verksamhetsår 
2018 för Staffanstorps kommun. 

Vi Socialdemokrater reserve rar oss till förm ån för följande yrkanden: 

att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten per projekt 
samt 
att en budgetberedning ska tillsättas bestående av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt e n ledamot till från varje parti. 

I nvesteringsbudgeten 
Beslutet om investeringsbudgeten är ett strategiskt beslut inte minst ur ett 
långsiktigt perspektiv. Det är därför naturligt att kommunfullmäktige, komm unens 
högsta beslutande organ, ska avgöra vilka investeringar som kommunen ska 
förverkliga. Inte minst genom dess långvariga påverkan på driftbudget en kräver en 
investering ett beslut för varje projekt. Det är också viktigt att kommunfullmäktige 
får en viss uppfattning om vilka större investeringar som kommer att behövas i ett 
längre perspektiv, varför såväl kalkyl som tidplan per projekt (gäller större projekt) 
ska kommunfullmäktige informe ras om. 

Budgetberedn ingen 
Budgeten är ett av de viktigaste ve rktygen en organisationsledning kan använda 
för de n strategiska planeringen och styrninge n. Den uttrycker fö rvänt ningar, 
fördelar ansvar och befogenhet er och beskriver sammanhang . 

Det är viktigt att partierna är väl insatta i såväl budgeten som i kommunens 
verksamhet. 

Att kunna penetrera kommunens e konomiska förutsättningar, att informera om 
verksamhetens be hov och utmaningar, att beskriva vilka investeringar som kan vara 
aktue lla, men också nödvändiga kräver att informationen delges partierna på 
samma sätt och vid ett antal tillfällen. 

Det kan inte anses vara tillfredstä ll ande att en del får informat ionen på särskilda 
möten (Alliansen) medan andra få r söka sig motsvarande information på annat sätt. 
Det hävdas att det är fritt för part ierna att bjuda in kommune ns tjänstemän och få 
svar på sina frågor. Den moderatledda Alliansen har valt att inte ha en 
budgetberedning (vilket i stort sett alla Sveriges kommuner har) med skälet att 
informationen finns tillgänglig hos tjänste männen. Men så irrationellt ska vi väl inte 
handskas med kommune ns resurser att våra tjänstemän ska närvara på nio oli ka 
möt en med olika partier när de skulle kunna informera part ierna på ett och samma 
möte i en budgetbe redning. 

-



Budgetprocessen 
Vi vill också klargöra hur vår budgetprocess ser ut: 
Kommunstyrelsen skall senast vid utgången av mars månad varje år till övriga 
nämnder lämna information om den bedömning som kommunstyrelsen då gör 
i råga om storleken påk ommun iaragen (ramarna) till respel<tive nämna una,-e-r -------
nästkommande år. 

Kommunstyrelsen skall då också bestämma den tid när nämnderna senast till 
kommunstyrelsen skall lämna sina budgetförslag liksom även andra sådana 
förekommande förslag som påverkar budgeten, somt ex ändrade taxor/avgifter, 
nästkommande kalenderår. 

Nämnderna redovisar effekterna av beslutade ramar (inkl. krav på 
besparingar/behov), beslutar preliminärt om resursfördelningssystemen samt 
eventuellt om förändrade taxor/avgifter i september. 

Nämnderna fattar beslut om internbudgeten, och ev. om nämndens egna mål samt 
förslag till lokalbehov som kan påverka kommunens investeringsbudget per projekt 
senast i september. 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till nämndernas kommunbidrag och förslag 
till investeringsbudget i oktober året innan budgetåret. 

Kommunfullmäktige beslutar om finansieringen (skattesatsen), ev. uttag från 
resultatutjämningsreserven, kommunbidraget för varje nämnd, 
investeringsbudgeten per projekt samt eventuellt förändrade taxor/ avgifter i 
oktober /november. 

Nämnderna beslutar senast under december månad varje år om budget en för 
nästkommande år för varje resultatenhet. 

Staffanstorp den 6 mars 2017 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

~/!~ 
Pierre Sj" ström (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 20'!7-03-06 

§4 Återställande av negativt balanskravsresultat år 2016 - Återställs 

inte (2016-KS-629) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till att Staffanstorps kommun kan anses ha tillräckligt stark 
finansiell ställning, inte återställa det negativa balanskravsavstämda resultatet år 2016 
som prognostiseras till ca 39 mnkr. 

Ärendet i korthet 
Enligt kommuna llagen kapitel 8, § 5 aska ett negati vt balanskrav, enligt ka pitlet 4, § 3 
a lagen om kommunal redovisning, regleras under de nä rmast följande tre åren. En ligt 
kommunallagen kapitel 8, § 5 b får kommunfullmäktige dock besluta, om det finns 
synnerliga skäl förenliga med god ekonomisk hushållning, att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras eller bara ska göras till viss del. 

Enligt föreliggande utredning kan det konstateras att Staffanstorps kommun ha r 
til lräckligt stark finansiell stä llning, för att det ska anses finnas tillräckliga skäl att inte 
återstä ll a det negativa balanskravsavstämda resultatet år 2016 prognosti serat t il l ca 39 
mnkr. 

Yrkanden 
Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Pierre Sjöström (S) , att 
kommunfu llmäktige ska besluta att med hänvisning ti ll att Staffanstorps kommun kan 
anses ha tillräckligt stark finansiell ställning, inte återstä ll a det nega ti va 
balanskravsavstämda resu ltatet år 2016 som prognostiseras till ca 39 mnkr. 

David Wittlock (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att avslå Christi an 
Sonessons (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot va randra och finner att kommunful lmäktige har 
beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M) m.fl. yrkande enl igt ovan. 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Miljöpartiet reserverar sig muntligt t ill förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 5, 2017 
Rapport 

Beslut skickas till 

Ordförandes sign I J usterandes sign \ 

?l/ (IV ~ 

I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommundirektören 
Ekonomichefen 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

Ordförandes sign I Justerandes sign I 

1/N!Jl, 
I Utd ragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§5 Ändring av och tillägg till Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps 
kommunkoncern (2017-KS-21 ) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna ändring av och tillägg till ekono mistyrdirektivet för Staffanstorps 
kommunkoncern i enlighet med i ärendet föreliggande förslag. 

Ärendet i korthet 
Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommunkoncern ses över med något års 
mellanrum. Förslaget till ändringar/ till ägg berör framsidan , sammanfattningen, 
exploateringsdirektivet, internkontrolldirektivet, finansdirektivet och direktivet för 
ekonomisk planering. Vidare föreslås ett nytt direktiv för loka lbeställni ngar. Förslaget 
till ändringar är markerade i rött i beslutsunderlaget. 

Yrkanden 
Nino Vidovic (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna ändr ing av 
och till ägg till ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommunkoncern i enlighet med 
i ärendet föreliggande förslag. 

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

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 6, 2017 
Framsida 
Sammanfattning 
Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning 
Finansdirektiv 
lnternkontrol Id i rekti v 
Ex ploateringsdirektiv 
Lokalbeställningsdirektiv 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
VD Staffanstorps Centrum AB Revis ionen 

Ordförandes sign I juscerandes sign J J Ucdragsbescyrkande 

AN ~ Page 23 of 62 



Stc1ffanstorps 
kommu n 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§6 Nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision (2016-KS-601) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att med upphävande av nu gä llande reglemente, anta i ärendet fö religgande fö rslag ti ll 
nytt reglemente fö r Staffanstorps kommunrevision. 

Ärendet i korthet 
I ärendet fö religger ett fö rslag till nytt reglemente för Staffanstorps kommunrevision. 
Detta reglemente fö reslås ersätta det ny gä ll ande reglemente som kommunfullmäktige 
antog 2000-10-23. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att med 
upphävande av nu gä llande reglemente, anta i ärendet föreliggande fö rslag till nytt 
reglemente för Staffanstorps kommunrevision. 

Bes I utsgå ng 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 
kommunfulllmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 10, 2017 
Reglemente för Staffanstorps kommunrevision 
Kommunfullmäktiges ordförandes skri velse 2017-02-03 

Beslut skickas till 
Revisorerna 

Ord förandes sign I Justerandes sign I 

llfl ~ 
I Utdrags bestyrk ande 
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Staffans torps 
kommun 

Kom munfull mäktige 

Sammanträdesprotokoll 201 7-03-06 

§7 Kostpolicy för Staffanstorps kommun (2016-KS-531) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta i ärendet föreliggande förs lag till Kostpoli cy för Staffanstorps kommun. 

Ärendet i korthet 
Kostrådet har utarbetat ett förslag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 
Kommunstyrelsen beslu tade 2016-10-03 att remittera policy för ti ll socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Synpunkter har inkommit från båda 
nämnderna och dessa har inarbetats i det nu reviderade förslaget till kostpolicy. 

Yrkanden 
Christian Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Dav id Wittlock (MP), Magnus 
Lunderquist (KO) och Gisela N ilsson (L) , att kommunfullmäktige ska besluta att anta 
i ärendet föreliggande förs lag till Kostpolicy för Staffanstorps kommun. 

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

Särskilda utta landen 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna meddelar att de inte deltar i beslutet. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19.40-20.10. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 12, 2017 
Kostpolicy Staffan storp 2017-03-03 rev KS 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnclen 
Socialnämnden 
Kostråclet 

Ordförandes sign I J usrerand/h: I 

1}/ ~ -

I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-06 

§8 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
(2017-KS-24) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och medborgarfö rslag samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så 
att beslut kan fattas inom ett år från det att motionen eller medborga rfö rslaget väcktes. 
Kommunstyrel sen ska en gång om året till kommunfullmäktige redovisa de motioner 
och medborgarfö rslag som inte har beretts färdigt inom ett år. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska dessa redovisas vid kommunful lmäktiges 
första ordinarie sammanträde varje år. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska beslu ta 
att godkänna lämnad redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 13, 201 7 
Förteckning obesvarade motioner 
Förteckning obesvarade medborgarförs lag 

Beslut skickas till 

Ord fö randes sign J Jusrerandes sign [ 

JA/ !Jl---· 
J Urdragsbesryrkande 
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St<1ffansto1ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§9 Utbetalning av lokalt partistöd i Staffanstorps kommun för år 
2017 (2017-KS-25) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att för år 2017 besluta om utbetalning av partistöd i en lighet med bi laga 1. 

Ärendet i korthet 
I enlighet med de av kommunfullmäktige antagna reglerna om lokalt part istöd i 
Staffanstorps kommun § 182, 2014, ska kommunfullmäktige vid dess första ordinarie 
sammanträde va rje år fa tta beslut om utbetalning av partistöd till de partier som finns 
representerade i kommunfu llmäkt ige. 

Yrkanden 
Ordföra nden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att för år 
2017 besluta om utbetaln ing av partistöd i en lighet med bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 14, 2017 

Beslut skickas till 
Sa mtliga partie r 

Ordförandes sign I Justerand?1i: I 

fi }/ (7!C~ 
I Utdragsbesryrkande 
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Bilaga 1 

------Kommunal partistöd 2017-

Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor 

Kommunalt partistöd, grundstöd och mandatstöd enl igt kommunfullmäktiges bes lut § 
182/14. Konto 4531 1111110 

14 784 kronor/parti i grundstöd = totalt 

11 200 kronor/mandat i mandatstöd = totalt 

133 056: -

459 200: -

Summa 

Moderaterna - 14 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 156 800: -

Summa 171 584: -

Socialdemokraterna - 11 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 123 200: -

Summa 137 984: -

Sverigedemokraterna - 5 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 56 000: -
Summa 70 784: -

Miljöpartiet - 3 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 33 600: -
Summa 48 384: -

I Liberalerna - 3 mandat 

592 256: -
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Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 33 600: -

Summa 48 384: -

Centerpartiet - 2 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - +22 400: -

Summa 37 184: -

Kristdemokraterna- 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -

Vänsterpartiet - 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -

SPI Välfä rden - 1 mandat 

Grundstöd och mandatstöd 

14 784: - + 11 200: -

Summa 25 984: -
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Sklffcinstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-03-06 

§10 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(2016-KS-511) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
att i det mål som avser överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 
2016, § 197, ej själv föra talan i målet. 

Ärendet i korthet 
Förvaltningsrätten i Malmö har i föreläggande den 13 januari 2017, i mål 13758-16, 
13792-16 och 13791-16, begärt Staffanstorps kommuns yttrande över överklagande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 201 7, § 15, att avge yttrande t ill 
Förvaltningsrätten i Malmö. Kommufullmäktige föreslås nu besluta att i det mål som 
avser överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016, § 197, ej 
själv föra talan i målet. 

Yrkanden 
Christi an Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att i det mål som 
avser överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2016, § 197, ej 
själv fö ra talan i målet. 

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

Jäv 
Torbjörn Lövendahl (S) meddelar att han inte deltar i handl äggningen i detta ärende på 
grund av jäv. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 15, 2017 
Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt kommunall agen 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

r( AN Il-
I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§11 Antagande av Strukturplan för Malmölundregionen -
gemensam målbild 2035 (2016-KS-322) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Strukturplan för MalmöLundregionen. 

Ärendet i korthet 
Under sommaren 2016 var strukturplan för MalmöLundregionen på remiss i 
kommunerna och under hösten har den bearbetats utifrån de synpunkter som kom in. 
Vid styrelsemöte i MalmöLundregionen den 13 december togs beslut om några 
rev ideringar fö ljt av att MalmöLundregionens styrelsen ställde sig bakom 
strukturplanen och beslu tade om att sända den till MalmöLundregionens kommuner 
för antagande i respekti ve kommun. 

Yrkanden 
Ordföra nden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att anta 
Strukturplan för MalmöLundregionen . 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 16, 2017 
Strukturplan 
Mail 

Beslut skickas till 
MalmöLundregionen 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I 

r" f/Ä/ ~ -

I Utdragsbestyrkande 
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Staflanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§12 Blåplan 2017-2022 Staffanstorps kommun (2016-KS-371) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att Blåplan för Staffanstorps kommun ska revideras enligt tekniska nämndens och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttranden till att avse 20 17-2022 och därmed 
ska a ll a tidssatta delar fl yttas två år framåt, samt 

att därmed anta Blåplan 201 7-2022 som styrdokument för Staffa nstorps komm un. 

Ärendet i korthet 
Sta ffanstorps ko mmun använder begreppet Blåplan fö r sitt vägledande dokument fö r 
arbetet med va ttenplanering. En Blåplan stödjer den kommunala planeringen av grund
och ytvattenresurse rna och ska främja att vattentillgångarna förva ltas på ett hållbart 
sätt, att milj ökva litetsnormer för vatten uppnås och att vattenrelaterade 
ekosystemtjänster bevaras för framtida generat ioner. 

Blåplanen har som övergripande mål: Blåplanen ska fungera som en 
förva ltningsövergri pande VA- plan, d v s vara ett planeringsverktyg fö r dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattenhanteringen i hela kommunen. Blåplanen ska tyd li gt koppla 
samman de krav som ställ s från vattenförva ltn ingen på kommunens fys iska planeri ng, 
bl a genom att belysa vilken påverkan, effekte r och konsekve nser som mark- och 
va ttenanvändningen kan få inom de avrinningsområden som berör Staffanstorps 
kommun. Även vad gäller kommunal miljötillsyn eftersträve r blåplanen en tydligare 
koppling till vattenförva ltningens krav, bl a genom att synliggöra potentiell a ri sker som 
miljöfarliga verksamheter kan utgöra för vattenresurserna samt kartlägga 
recipienternas känslighet. Blåplanen ska ge en sammanfattande bild av Staffanstorps 
kommuns vattenvårdsarbete som huvudsakligen sker via mellankomm unala 
samarbetsorgan. Här samma nfat tas även de vattenrelaterade skyddsbestämmelser och 
rekreatio nsintressen som finns inom kommunen. Blåplanen ska genom sitt breda 
angreppssätt på blå frågorna fu ngera som ett fö rdjupade underlag ti ll kommunens 
kommande översik tsplanearbete 

Blåplanen har va ri t på remiss under 2016 va rvid tekniska nämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har fö reslagit en ändring av tiden fö r dess gil tighet. Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd har lämnat ett yttrande som pekar på vikten av en 
Blåplan samt att planen ha r en god kva litet. Höje å Vattenråds yttrande förel igger 
också i ärendet. 

Ordförandes sign I Jusrerand?Z, I 

AIJ tJ{IV 

I Urdragsbesryrkande 
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kommun 

Yrkanden 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-06 

Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrka r att kommunfullmäktige ska bes luta att Blåplan 
för Staffanstorps kommun ska revideras enligt tekniska nämndens och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens yttranden till att avse 201 7-2022 och därmed ska alla 
tidssatta delar fl yttas två år framåt, samt att därmed anta Blåplan 2017-2022 som 
styrdokument för Staffanstorps kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 11 , 2017 
Tekniska nämndens yttrande över Blåplan 2015-2020 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande över Blåplan 2015-2020 
Höje å vattenråds yttrande över Blåplan 2015-2020 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds yttrande över Blå plan 2015-2020 
A Inledning 2015-06-13 
Del 1 Dricksvatten 2015-06-1 3 
Del 2 Spillvatten 2015-06-14 
Del 3 Dagvatten 2015-06-13 
Del 4 Vattenråd 2015-06-14 
Del 5 Handlingsplan 2015-06-14 
Del 6 Kartor 2015-06-14 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 

Ordförandes sign I Jusrerande~ 1 I 

fW (/~ 

I Urdragsbesryrkande 
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Sammanträdesprotokoll 2017-03-06 

§13 Svar på motion från Richard Olsson (SD) m.fl. angående 
ensamkommande barn (2016-KS-217) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att med hänvisning till det som redovisats i kommundirektörens tjänstesk ri velse, 
daterad 201 7-01 -17, anse motionen besvarad. 

Ärendet i korthet 
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående mottagning av 
ensamkommande barn. Motionären yrkar att Staffanstorps kommun ska ta emot li ka 
många ensamkommande flickor som ensamkommande pojkar. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 201 6, § 79 att överl ämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning va refter ko mmunstyrelsens arbetsutskott 
remitterade motionen till kommundirektören för yttrande. 

I< ommundirektören har i tjänsteskri velse daterad 201 7-01 -17 yttrat sig över motionen. 

Yrkanden 
Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Dav id Wittlock (MP), Helene Öhman 
(--) och Raili Pikkusaari (V), att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen. 

Richa rd Olsson (SO) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifa lla motionen. 

Christian Sonesson (M ) yrkar, med instämmande av Gisela Nilsson (L), att 
kommunfullmäktige ska besluta att med hänvisning till det som redovisats i 
kommundi rektörens tj änsteskri velse, daterad 201 7-01 -17, anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 
Ordfö randen ställer yrkandena mot va randra och finner att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med Christian Sonessons (M ) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden meddelar att Christian Sonessons (M) m.fl. yrkande utgör huvudförslag. 
Ordföranden ställer därefter proposition på Richard Olssons (SO) och Pierre Sjöströms 
(S ) m.fl. yrkande enligt ovan för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att Pierre Sjöströ ms (S ) m. fl . yrkande utgör 
motfö rslag till huvudförslaget. 

Ordförandes sign J Justerandes sign J 

11a- IW !Jt_ 
J Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige godkänner fö lj ande omröstningsproposition . 
Den som bifaller Christi an Sonessons (M) m.fl. yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S ) m.fl. yrkande röstar nej. 

2017-03-06 

Kommunfullmäktige har med 23 ja-röster och 17 nej-röster beslutat i enl ighet med 
Christi an Sonessons (M) m.fl . yrkande. Se voteringsli sta § 13. 
Kommunfullmäktige har så ledes beslutat att med hänvisning till det som redovisats i 
kommundirektörens tjänsteskri velse, daterad 2017-01 -17, anse motionen besvarad. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socia ldemokraterna reserverar sig skriftligt t ill för mån för eget 
yrkande. Se reservation. 
Ledamöterna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig muntl igt t ill fö rmån fö r 
eget yrkande. 
Ledamoten Helene Öhman (--) reserverar sig muntligt till fö rmån fö r eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 24, 201 7 
Motion 
Tjänsteskri velse 201 7-01 -l 7 

Ordförandes sign I Utdragsbesryrkande 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §13 

Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från Richard Olsson (SD) m.fl. angående ensamkommande barn, 2016-KS-

217 

Voteringslist( or) 

Omröstning ensamkommande barn 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Christian Sonesson(M), ledamot X 

Pierre Sjöström(S), ledamot X 

Nino Vidovic(M), ledamot X 

Laila Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lfndström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Margareta Pauli (M), ledamot X 

Ulla Winrup(SD), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Tina Xhemajli(M), vi ce ordfö rande X 

Björn Stigborg(S), 2:e vice ordförande X 

Hans Rochester(M), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Gisela Nilsson (L), ledamot X 

Karin Palmqvist(M), ledamot X 

Pia Jönsson{S), ledamot X 

Mats-Åke West eson {SD), ledamot X 

Rickard Severin{S), ledamot X 

Åsa Ekstrand{M), ledamot X 

Agneta Nilsson{S), ledamot X 

Berit Lagergren{M), ledamot X 

Bo Malmberg{MP), ledamot X 

Fredrik Andersson{SO), ledamot X 

Raili Pikkusaa ri{V), ledamot X 

Werner Unger(S), ledam ot X 

Helene Öhman{--), ledamot X 

Nils-Ove M årtenson (M), ledamot X 

Yvonne Nilsson{(), ordförande X 

Magnus Lunderquist(KO), ledamot X 

Marie Saltarsk i{S), ledamot X 

Thomas Carlstedt{M), ledamot X 

Richa rd Olsson(SD), ledamot X 

M aths Johansson{SPI), ledamot X 

Richard Frid h{S), ledamot X 

FfagJB36a:ff232 



Staffans to,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bertil Palm(M), ersättare 

Staffan Linde(M), ersättare 

Birgitta Heyle-Wiahl(L), ersätt are 

Maivi Strömberg(MP), ersätta re 

Jörgen Kinnstad(SD), ersättare 

Result at 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

X 

23 17 0 



Reservation ,111 
Motion angående könsfördeln_in-!g==-----~1 _ 
ensamkommande barn -~ 

Vi reserverade oss mot beslutet att anse motionen besvarad då vi yrkade avslag på 
motione n. 

I de n bästa världen finns inga konflikter, inga krig och inga flyktingar som flyr sina 
re sp.länder. Ett önskescenario, om än något utopiskt! Likaså är det ett lagom antal, 
med rätt utbildning, i rätt å lder och rätt kön som flyr sina lände r. Åte rige n ett 
önskescenario, även de t lika utopiskt. 

När ett barn anvisas kommunen ske r d et genom att ett fax sk ic kas från 
migrationsve rket utan att någon som helst kontakt sker mellan migrationsverket 
och kommune n. Det kan ma n givetvis ha synpunkte r på men så är det. Kom munen 
har därför ingen möjlighet att p åverka e ller välja ut de barn som ska anvisas 
kommunen och kan således inte verka för en jämnare eller mer rättvis 
könsförde lning i kommune ns mottagande av e nsa mkommande barn. Sådan ser 
ve rklighete n ut. 

Motta ga ndet av flykting ar kräve r att a lla kommuner tar sitt ansvar. Att på d etta 
sätt villkora mottag andet utifrån kön ä r lika oacceptabelt som det är smaklöst. 

Staffanstorps kommun ska ll vara e n öppen kommun. Det är otäckt att partie r som 
p åst år s ig stå för a lla människors lika värde nu vä lje r att sortera nödställda barn p å 
flykt. Med t anke på hur få fli ckor som gör denna riskfyllda resa ge nom Europa så är 
att vi ll kora flickor i princip det sa mma som att säga att man inte vill ta emot några 
e nsa mkommande flyktingbarn. 
Samtidigt signalera r man från början att pojkar a lltid ä r ett problem vilket a ntyds 
också i motione ns t ext e r. 

Vi förstå r att SD inte har skrivit motione n av jämställdhet sskälen . Däremot förstår vi 
inte att partie r som Centerpartiet och Libe rale rna som normalt propagerar för e n 
human flyktingpolitik kan e ns anse motione n vara besvarad. Att anse e n motion 
vara besvarad andas lite sympatier för motione ns intentioner. 
Ännu me r anmä rkningsvä rt var att Mode rat e rna försvarade Sveriged emokraternas 
motion me r ä n vad Sverigedemokraterna sjä lva gjo rde. En t ydlig s igna l att 
re latione n me ll an Mode raternas nyvunna vänner Sverigedemokraterna ä r etable rad 
i vår ko mmun . 

Alliansens partie r ha r träffat e n överenskomme lse med Regeringen som inne bär att 
vi ska ta e mot fl yktingar i våra kommune r. 

Staffa nstorps ko mmun är den kommune n som hitt ill s har tagit emot minst antal 
nya nlända. Nu vi ll man dessutom ställa nya krav för att ta emot sin kvot . Vi anse r 



att det inte är rimligt att begära en könsfördelning när andele n ensamkommande 
flickor för hela landet är 8% 2015 och 19 % 201 6. Kravet innebär också att andra 
kommuner tvingades då att ta fler pojkar. 

Skulle samtliga Sve riges kommuner fatta samma beslut skulle enbart 16 % (2015) 
och 38% (2016) kunna placeras i våra kommuner då övriga 84% (201 5) resp 62% 
(2016) inte har "rätt kön". Hur gör ni med dessa 84% resp 62%? Hur ser e r lösning 
ut? 

I motionen nämns också att vi ska "ta e mot flickor så att de kan lugna ner 
pojkarna!" Vän av ordn ing undrar ju givetvis vad flickor förväntas göra för att lugna 
ner pojkarna? Något svar fick vi aldrig! 

Vi me nar att kravet på en ev. könsfördelning är e n fråga som måste hanteras på 
natione ll nivå bl.a. i samband med avtal om kvotflyktingar där krav på ex könet kan 
ställas. 

Bernd Parusel, expert på migrationsverket påminner om att siffrorna under en 
flykting situation, oftast justeras med tiden: 

"- Man kan i sammanhanget konstat era, att det är fle r kvin nor än män, som beviljas 
uppehåll stillstånd som nära anhöriga i Sverige. Familjeåterföreningen fungerar 
alltså i praktiken, vad gäller könsfördelningen, som ett slags motvikt til l 
asylinvandringen där männen öve rväger. " 

Staffanstorp den 6 mars 2017 

För Socialdemokraterna 

~tA~ 
Pierre Sjö röm (S) 
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Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokol I 2017-03-06 

§14 Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat 
kött i Staffanstorps Kostpolicy (2015-KS-554) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att med det i ärendet redovisade anse återremissen besvarad, samt att därmed bifalla 
motionen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har den 25 apri l § 63, 2016 beslutat att med hänv isning t ill 
minoritetsregel enligt 5 kap 36 § i kommunallagen återremittera ärendet ti ll 
kommunstyrelsen med uppmaning att kostrådet skall pröva om ett ställ ningstagande 
mot ritualslaktat kött behövs i dels den kostpolicy för Staffansto rp som är under 
utarbetande med beaktande av såväl Skolinspektionens uttalande, EU-lagstiftning, 
Sveriges lagstiftning inom djurskydd och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt 
socialtjänstlagen och inte minst socialtjänstl agens et iska råd i frågan om ritua lslakta t 
kött och dels i beredningen av svaret på motionens andra att-sats. Kostrådet är instiftat 
av kommunstyrelsen och lämnar som sådant beredande underlag till kommunstyrelsens 
beslut. Kommunfullmäktige kan därför inte via återremiss ell er på annat sätt lämna 
uppdrag till kostrådet och ej hell er besluta att ko mmunstyrelsen så ska göra. 

Yrkanden 
Richard Olsson (SD) yrkar, med instämmande av Christian Sonesson (M), att 
kommunfullmäktige ska besluta att med det i ärendet redovisade anse återremissen 
besvarad, samt att därmed bi fa ll a motionen. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP) och Helene 
Öhman (--), att kommunfullmäktige ska besluta att avslå motionen. 

Magnus Lunderquist (KD) yrkar, med instämmande av Gisela Nilsson (L), att 
kommunfullmäk ti ge ska besluta att med det i ärendet redovisade anse återremissen 
besvarad, samt att därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsgång del 1 - omröstning om motförslag till huvudförslaget 
Ordföranden stä ller yrkandena mot va randra och finner att kommunfull mäk tige har 
beslutat i enlighet med Richard O lssons (SD) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Ordföra nden meddelar att Richard Olssons (SD) m.fl. yrkande utgör huvudförslag. 

Ordförandes sign I J ustera ndes sign 

/)A/ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokol I 20 17-03-06 

Ordföranden ställer därefter proposition på Pierre Sjöströms (S) m.fl. och Magnus 
Lunderquists (KO) m.fl. yrkanden enligt ovan för att utse motförslag till 
huvudförslaget och fin ner att kommunfu ll mäktige ha r beslutat att utse Magnus 
Lunderquists (KD) m.fl. yrkande till motförslag. 

Omröstnings begä rs. 

Kommunful lmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som vi ll att Magnus Lunderquists (K D) m.fl. yrkande utses ti ll motförslag röstar 
Ja. 
Den som vi ll att Pierre Sjöströms (S) m.fl. yrkande utses till motförslag röstar nej. 

Kommunfullmäktige har med 22 ja-röster, l 7 nej-röster samt l som avstår från att 
rösta beslutat att utse Magnus Lunderquists (KO) m.fl . yrkande som motförslag till 
huvudförslaget. Se voteringsli sta § 14. 

Beslutsgång del 2 - huvudomröstning 
Kommunfull mäktige godkänner därefter fö lj ande omröstningsproposition. 

Den som bifa ller Richard Olssons (SD) m.fl. yrkande röstar ja . 
Den som bifa ller Magnus Lunderquists (KD) m.fl . yrkande röstar nej. 

Kommunful lmäkt ige har med 20 ja-röster, 15 nej-röster samt 5 som avstår från att 
rösta beslutat i enlighet med Richard Olssons (SD) m.fl. yrkande enligt ovan. Se 
voterings lista § 14. 
Kommunfullmäk tige har så ledes beslutat att med det i ärendet redovisade anse 
återremissen besvarad, samt att därmed bifalla motionen. 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socia ldemokraterna reserverar sig skriftligt ti ll förmån för eget 
yrkande. Se reservation 
Ledamöterna för Miljöpartiet reserve rar sig muntligt t ill förmån för eget yrkande. 
Ledamoten Helene Ö hman (--) reservera r sig muntligt ti ll förm ån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslu t§ 25, 2017 
Motion 
Kommunfullmäktiges bes lut § 53, 2016 

Ordförandes sign I J ustera ndes sign 

j4; [/ 1-1 AJ It 
I Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §14 

Voteringslista 

Ärende: Svar på motion från Richard Olsson (SD) angående ritualslaktat kött i Staffanstorps 
Kostpolicy, 2015-KS-554 

Voteringslist( or) 

Omröstning om motförslag till huvudförslaget 

Ledamot Ja Nej 

Christian Sonesson( M), ledamot X 

Pierre Sjöström(S), ledamot X 

Nino Vidovic(M), ledamot X 

Laila Olsen(S), ledamot X 

Liliana Lindström(M), ledamot X 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot X 

Eric Tabich(M), ledamot X 

Margareta Pauli(M), leda mot X 

Ulla Winrup(SD), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot X 

Tina Xhemaj li(M), vice ordförande X 

Björn Stigborg(S), 2:e vice ordförande X 

Hans Rochester(M), ledamot X 

David Wittlock(MP), ledamot X 

Gisela Nil sson(L), ledamot X 

Karin Palmqvist(M), ledamot X 

Pia Jönsson(S), ledamot X 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot X 

Rickard Severin(S), ledamot X 

Åsa 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 Pikkusaa ri(V), ledamot X 

Werner Unger(S), ledamot X 

Helene Öhman(--), ledamot X 

Nils-Ove M årtenson(M), ledamot 

Yvonne Nilsson((), ordförande X 

Magnus Lunderquist( KD), ledamot X 

Marie Saltarski(S), ledamot X 

Thomas Carlstedt(M), ledamot X 

Richard Olsson(SD), ledamot X 

Math s Johansson(SPI), ledamot X 

Richard Fridh(S), ledamot X 

Avstår 

X 



Staffans to,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bertil Palm(M), ersättare 

Staffan Linde(M), ersättare 

Birgitta Heyle-Wiah l( L), ersättare 

Maivi Strömberg( M P), ersättare 

Jörgen Kinnstad(SD), ersättare 

Resultat 

Huv udomröstning 

Ledamot 

Christ ian Sonesson(M), ledamot 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nino Vidovic(M), ledamot 

Lai la Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

M arga ret a Pauli(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemajl i(M), vice o rdförande 

Bjö rn St igborg(S), 2:e vice ordförande 

Hans Rochester(M), ledamot 

David Wittlock(MP), ledamot 

Gisela Nilsson(L), ledamot 

Karin Palmqvist(M ), ledamot 

Pia Jönsson(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot 

Rickard Severin(S), ledamot 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Berit Lagergren(M), ledamot 

Bo M almberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot 

Raili Pikkusaa ri(V) , ledamot 

Wern er Unger(S), leda mot 

Helene Öhman(--), ledamot 

Ni ls-Ove Mårtenson(M), ledamot 

Yvonne Nilsson(( ), ordförande 

M agnus Lunderquist(KD), ledamot 

M arie Sal tarski(S), ledamot 

Thomas Carlst edt(M), ledamot 

Richard Olsson(SD), ledamot 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

X 

22 17 1 

Ja Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Staffans101ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Maths Johansson(SP I), ledamot 

Richard Fridh(S), ledamot 

Bertil Palm(M), ersättare 

Staffan Linde(M), ersättare 

Bi rgitta Heyle-Wiahl(L), ersättare 

Maivi Strömberg(MP), ersättare 

Jörgen Kinnstad(SD), ersättare 

Resultat 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

20 15 5 



Reservation - Ritualslaktat kött i 
Staffanstorps kostpolicy --------
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande 
nämligen avslag på motionen. 

Kostrådet har prövat om ett ställningstagande mot ritualslaktat kött behövs i dels 
den kostpolicy för Staffanstorp som är under utarbetande med beakt ande av såväl 
Skolinspektionens uttalande, EU-lagstiftning, Sveriges lagstiftning inom djurskydd 
och upphandling, grundlagens religionsfrihet samt socialtjänstlagen och inte minst 
socialtjänstlagens etiska råd i frågan om ritualslaktat kött och dels i beredningen av 
svaret på motionens andra att-sats. 

Vi konstaterar att kostrådet i sitt förslag till kostpolicy skriver följande: 

För barnen och ungdomar så tillhandahålls specia lkost av medicinska skäl och då 
erfordras läkarintyg. Vid avvikelser, såsom till exempel etiska e ller religiösa skäl, 
sker samråd mellan elev, skolsköterska, BVC, vårdnadshavare och kostchef. 

Vid specialkost av medicinska skäl används det kommungemensamma kostintyget. 
Vid vissa specialkoster kan en näringsmässigt fullvärdig måltid vara svår att uppnå. 
Dialog me ll an berörda är här viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga 
måltider även utanför verksamheten. 

Vid specialkost innehållande anim aliska livsmedel med tillagnings- och/e ller 
slaktmetode r som kommunen ej kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden. 

Texte n innehåller inte ett t ot alförbud mot ritualslaktat kött utan det kan ske 
avvike lser. De n följande texten tar snarare sikte på om kommunen kan 
tillhandahålla e ller inte mht slaktmetoden. Möjlighet att tillhandahål la ritualslaktat 
kött torde finnas i vårt land (ritualslaktat enligt svenska reg ler). 

När det gä ller våra äldre föreslår kostrådet att hänsyn ska i görligaste mån tas 
till kulturella, re ligiösa och etiska önskemål. Här finns överhuvudtaget inte några 
begränsningar all s. Motionens att-satser yrkar på att ett totalförbud mot 
ritualslaktat kött införs i vår kommun och att detta sk rivs in i kostpolicyn . Något 
totalförbud infö rs inte i vare sig kostpolicyn e ller i vå r kommun därmed anser vi att 
motionen är avslagen. 

Vi anför också följande: 

Skolinspektionen slår fast att ritualslaktat kött inte strider mot lagens krav på att 
skolmåltiden ska vara icke-konfessionell. Staffanstorps kommuns hå ll er nu på att 
göra en egen tolkning. Ritualslaktat kött smittar inte. Det är inte så att man blir 
muslim om man äter Halalslaktat kött. Man blir inte helle r Jude om man äter 
Koscherslaktat kött. I Sverige är det lyckligtvis sedan 1937 olagligt att utföra 
ritualslakt utan föregående bedövning. Även inom EU är grundregeln att 
bedövning ska ske före slakt , I den EU-gemensamma lagst iftningen ges dock 



möjlighet till undantag för viss slakt som kan ske utan bedövning på grund av 
religiösa skäl. Enskilda länder (däribland Sverige) kan dock besluta om striktare 
regler än EU-gemensamma lagstiftningen. Det har Sverige gjort men även 
Tyskland och Irland där skiljer sig inte ritualslaktat kött från normal slaktat kött i 
dessa 1-ände, när det gäller--slaktmetod. Dessa länder följer sedvanliga si-aktmetoder 
med bl.a. bedövningen av djuret. Även vi anser att djuren ska vara bedövade vid 
slakten och det hade därför varit naturligt att bara bedövade djur vid slakten ska 
efterfrågas i vår kommun. Men se där det får man inte ställ a. 

Även inom offentlig upphandling har vi en gemensam lagstiftning på EU-nivå. Den 
innebär att det inte är tillåtet att hänvisa till sådana nationella bestämmelser om 
upphandling som är oförenliga med EU-lagstiftningen. Det går däremot att stäl la 
specifika djurskyddskrav. Det är därför en utmaning för kostgruppen att komma 
fram till riktlinjer som både följer EU-lagar, nationella lagar. 

När det gä ll er våra äldre har vi även religionsfrihet att ta hänsyn till. Vi måste värna 
religionsfriheten som inskriven i våra grundlagar. I 2 kap. 1 §, pkt 6 
regeringsformen är varje medborgare gentemot det al lmänna garanterad 
religionsfrihet, dvs. frihet att ensam e ller tillsammans med andra utöva sin religion. 

Om valet av mat kan anses som en del i religionsutövningen, är kommunen skyldig 
att också väga in den grundlagsskyddade rätten i sin bedömning vid utformningen 
av biståndet. Och biståndet kan exempelvis vara att den enskilde får hjälp att 
handla mat e ll er en plats på ett särskilt boende där kosten ingår. 

Socialstyrelsens etik råd har kommit fram till följande: Socialtjänsten d.v.s. 
Staffanstorps kommun måste ta reda på om detta med att äta ritualslaktat kött är 
en viktig del i kvinnans el ler mannens religionsutövning. Är det så måste 
myndigheten ta hänsyn till det enligt regeringsformen. 

En myndighet kan inte ställa upp tillämpningsföreskrifter för sin personal eller 
verksamhet som gör att man kommer i konflikt med regeln om religionsutövning. 
Socialtjänsten ska vara till hjälp för den enskilde att utforma sitt eget liv och i det 
egna livet ingår en möjlighet till religionsutövning. 

Sammanfattningsvis är det anmärkningsvärt att Moderaterna, Centerpartiet och 
Sverigedemokraterna väljer att bifalla motionen då svaret är allt annat än positivt. 
Ännu ett bevis på att sakta men säkert håller relationen till Sverigedemokraterna 
att etableras i vår kommun och då gäller det att hålla SD på gott humör. 

Det är att-satserna i motionen som ska behandlas och inget annat. Möjligtvis skulle 
svaret kunna vara att motionen ska anses besvarad men absolut inte bifallen. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-03-06 

~ P~r .... (S) 1erre ostrom 
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Kommunfullmäktige 
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§15 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och 
kultur- och fritidsnämnden av Agge Angusson (S) (2016-KS-461) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Agge Angusson (5) från hans uppdrag som ersättare i kommunfu llmäktige 
och kultur- och fritid snämnden samt som nämndeman vid Lunds tingsrätt, 

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för utseende av 
ny ersättare i kommunfullmäktige efter Agge Angusson (S), 

att för resterande del av mandatperioden till ny ersä ttare i kultu r- och fritidsnämnden 
utse Axel Stigborg (S), Knutsborg 25 245 45 i Staffanstorp, samt 

att för tiden 2017-2019 till nämndeman vid Lunds tingsrätt utse Line Weckström (S), 
Södergatan 10 245 31 i Staffanstorp. 

Ärendet i korthet 
Agge Angusson (S) har läm nat in en avsäge lse av hans uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden samt nämndeman vid Lunds 
tingsrätt. 
Valberedningen föreslår att Axel Stigborg (S) utses till ny ersättare i kultu r- och 
fritidsnämnden samt att Line Weckström (S) utses till nämndeman vid Lunds tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Ordförandes sign I Justerandes sign I 

, ,,, !}il~ 

I Utdragsbestyrkande 
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§16 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

av Felicia Fredriksson (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar S 
att entlediga Felicia Fredriksson (~ från hennes uppdrag som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden, / V(,, 

att för resterande del av mandatperioden ti ll ny ledamot i ku ltur- och fritidsnämnden 
utse Gert Sparr (S), Månviolsgränd 10 245 38 i Staffanstorp, samt 

att för resterande del av mandatperioden ti ll ny ersättare i kult ur- och frit idsnämnden 
utse Torbjörn Lövendahl (S), Vetevägen 15 245 43 i Staffanstorp. 

Ärendet i korthet 
Felicia Fredriksson (S) har lämnat in en avsägelse av hennes uppdrag som ledamot i 
kultur- och frit idsnämnden. 
Va lberedningen föreslå att Gert Sparr (S) utses till ny ledamot i nämnden efter Felic ia 
Fredriksson (S) samt att Torbjörn Lövendahl (S) utses ti ll ny ersättare i nämnden efter 
Gert Sparr (S) . 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Ordfö randes sign j Jusrerandes sign r/ ~tJ Jz, 
j Urdragsbesryrkande 
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§17 Inkommen interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande gällande trygghet under Bråhögscupen (2016-KS-679) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att interpellationen få r ställas och ska besvaras vid nästkommande ord inarie 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövenda hl (S) har lämnat in en interpellation ställd t ill kommunsty relsens 
ord fö rande gä llande trygghet under Bråhögscupen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

Ordförandes sign I J usterandes sign r4~ AAI It 
I Utdragsbestyrkande 
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§18 Inkommen interpellation ställd till socialnämndens ordförande 
om väntetider inom äldreomsorgen (2017-KS-5 1) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att interpellationen får ställ as och ska besvaras vid nästkommande ordinarie 
sammanträde med kommunfullmäktige. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens 
ordföranden om väntetider inom äldreomsorgen. 

Bes I utsu nderlag 
Interpellation 

Ordförandes sign I Justerand~ gn 

AAI Cf/1// 
I Utdragsbestyrkande 
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§19 Beslut om handläggning av medborgarförslag om hundrastgård 
i centrala Staffanstorp {2016-KS-662) 

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

Ärendet i korthet 
Till Staffan storps kommun har den 29 december 2016 inkommi t ett medborgarfö rslag 
om hundrastgård i centrala Staffa nstorp. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning få r 
fullm äktige till 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. Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd 
med kommunfullmäktiges pres idium lägga fram förslag till beslut om att överl ämna 
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. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) fö reslår 
därför att medborgarfö rslaget överl ämnas till tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäkti ge ska beslu ta att 
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden fö r beredning och beslut. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enl ighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 201 7-03-03 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 

Ord förandes sign \ Justerandes sign 

r;tr !JAI jJt 
\ Utdragsbesryrkande 
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§20 Beslut om handläggning av medborgarförslag om järnvägsräls 
som historiska minnesmärken i Staffanstorp {2016-KS-663) 

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

Ärendet i korthet 
Ti ll Staffanstorps kommun har den 29 december 2016 inkommit ett medborgar förslag 
om järnvägsrä ls som historiska minnesmärken i Staffanstorp. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning få r fu llmäkt ige 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 eller av större vi kt. 
Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium lägga fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana 
beslut få r fattas utan föregående beredning. Samråd har håll its om beslutsförs laget. 
I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågo r som 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ord fö rande Yvonne Nilsson (C) fö reslår 
därför att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige 
ska besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

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

Besl utsunderlag 
Ordförandeskrivelse 201 7-03-03 
Medborgarförslag 

Bes I ut skickas ti Il 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§21 Beslut om handläggning av medborgarförslag om ett bättre 
välkomnande till Staffanstorp (2016-KS-677) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna medborgarfö rslaget till kommunstyrelsen för beredn ing och besl ut . 

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 12 december 201 6 inkommit ett medborgarförslag 
om ett bättre vä lkomnande i Staffanstorp. Enligt kommunfull mäktiges arbetsordning 
får fullmäktige till kommunstyrelsen eller annan nämnd överl ämna att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges ord föra nde kan efter samråd 
med kommunfullmäktiges presidium lägga fram förslag till besl ut om att över lämna 
medborgarförslaget. Sådana beslut få r fa ttas utan föregående bered ning. Samråd har 
hållits om beslutsförslaget. 
I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana frågor som 
medborgarförslaget rö r. Kommunfullmäktiges ordföra nde Yvonne Ni lsson (C) fö reslår 
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 beslut. 

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

Bes I utsunderlag 
Ordförandeskri velse 201 7-03-03 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I j usrerandes sign I rt' ~j) lz-
I Utdragsbestyrkande 
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§22 Inkommen motion från David Wittlock (MP) om miljösäkrade 
idrottsplaner (2017-KS-68) 

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

Ärendet i korthet 
David Wittlock (MP) har lämnat in en motion om milj ösäkrade idrottsplaner. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I Ju srerandes sign I r/ ~,J ~ · 

I Utdragsbestyrkande 
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§23 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om barn- och 
ungdomspolitiskt program (2017-KS-87) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till ko mmunstyrelsen fö r beslut om beredning. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om barn- och ungdomspol itiskt 
program samt om kunskapsunderl ag gällande de ungas situati on i Staffanstorps 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ordfö randes sign I Justerandes sign I 

l!IJ ~ 
I Urdragsbestyrkande 
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§24 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
kommunalrättslig utbildning (2017-KS-86) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om kommunalrättslig utbildning för 
förtroendevalda och berörda tjänstemän minst en gång per mandatperiod. 

Bes I utsunderlag 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ord förandes sign I Justerandef1Jn ,,I 
(!Il (!V 

I Utdragsbestyrkande 
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§25 Anmälningar (2017-KS-88) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till hand lingarna. 

Ärendet i korthet 
a) Mötesanteckningar från Sydvatten AB:s ägarträff 2016-11-11. 

2017-03-06 

b) Kommunsty relsens beslut § 148, 2016, gä llande ekonom isk uppföljn ing fö r perioden 
2016-01-01-2016-10-31, inklusive månadsuppföljning. Dnr 2016-KS-587 
c) Kommunstyrelsens beslut§ 149, 2016, gä llande investeringsbudget per projekt för 
år 2017. Dnr 201 6-KS-583 
d) Meddelande från Länsstyrelsen Skåne angående begravningsombudens årsberättelser 
för verksamhetsåret 2015. Dnr 2016-KS-640 
e) Kultur- och fritidsnämndens beslut § 43, 2016, om medborgarförslag gä llande 
skyltn ing av offentlig konst i Staffanstorp. Dnr 2016-KS-87 
f) Ku ltur- och fritidsnämndens beslut § 44, 2016, gä llande medborgarförslag om att 
bygga en inomhusskatepark i Staffanstorps kommun. Dnr 2016-KS-552 
g) Kultur- och fritid snämndens beslut § 45, 2016, gä llande medborgarförslag om att 
bygga ut befintlig skatepark i Staffanstorps kommun. Dnr 2014-KS-424 
h) Registreringsbevis från Bolagsverket angående Staffanstorps Företagshälsovård 
Ekonomisk fö rening. Dnr 2017-KS-94 

Beslutsunderlag 
Sammanställning a-h 
Anmälningar KF 

Beslut skickas till 
Kansli 

Ordfö randes sign I Justerandes sign ~)/ !It I Utdragsbestyrkande 
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§26 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden av Maria Nordin (V) (2016-KS-200) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att enteldiga Maria Nordin (V) från hennes uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, samt 

att för resterande del av mandatperioden ti ll ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden utse Anders Rosdahl (V), Kvartettvägen 7, 24542 Staffanstorp. 

Ärendet i korthet 
Maria Nordin (V) har lämnat in en avsägelse av hennes uppdrag som ersättare i barn
och utbildningsnämnden. 
Valberedningen fö reslår att Anders Rosdahl (V) utses till ny ersättare i nämnden efter 
Maria Nordin (V). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

11: fW !t 
I Urdragsbesryrkande 
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§27 Inkommen interpellation ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande förslag till 
detaljplan för Stanstorp 1 :809, Bråhögsbladet (2017-KS-113) 

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

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en interpellation ställd ti ll miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande om gällande förslag ti ll detalj plan för 
Stanstorp 1:809, Bråhögsbadet. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 

Ordförandes sign I j usterandes sign 

riJ fU} Jli 
I Utdragsbestyrkande 
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§28 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om trygghets
och säkerhetsprogram med tyngdpunkt på brottsförebyggande 
åtgärder (2017-KS-112) 

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

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om trygghets- och säkerhetsprogram 
med tyndpunkt på brotttsförebyggande åtgä rder. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I 

/IIJ ~ 
I Utdragsbestyrkande 
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§29 Inkommen motion från Werner Unger (S) m.fl. om 
ersättningsbestämmelse vid intern nämndutbildning (2017-KS-116) 

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

Ärendet i korthet 
Werner Unger (S) m.fl . har lämnat in en motion om ersä ttningsbestämmelse vid intern 
nämndutbildning. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordfö randes sign I Justerandes sign 

rr /JA! ~ 

I Utdragsbestyrkande 
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§30 Inkommen motion från Werner Unger (S) om inrättande av 
vattenråd för Alnarpsån (2017-KS-117) 

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

Ärendet i korthet 
Werner Unger (S ) har lämnat in en motion om inrättande av vattenråd fö r Alna rpsån. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandes sign I Urdragsbesryrkande 
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