
Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

Plats och tid S:t Staffans församlingshem i Staffanstorp kl. 18:00-20:35 

Beslutande ledamöter Christian Sonesson (M) 

Utses att justera 

Pierre Sjöström (S) 
Nino Vidovic (M) 
Laila Olsen (S) 
Liliana Lindström (M) 
Cecilia Cavallin (MP) 
Torbjörn Lövendahl (S) 
Eric Tabich (M) 
Margareta Pauli (M) 
Ulla Winrup (SO) 
Carina Dilton (S) 
Tina Xhemajli (M) (vice ordförande) 
Björn Larsson (C) 
Björn Stigborg (S) {2:e vice ordförande) 
Hans Rochester (M) 
David Wittlock (MP) 
Gisela Nilsson (L) 
Karin Palmqvist (M) 
Pia Jönsson (S) 
Mats-Åke Westeson (SO) 
Åsa Ekstrand (M) 
Agneta Nilsson (S) 
Berit Lagergren (M) 
Bo Malmberg (MP) 
Fredrik Andersson (SO) 
Raili Pikkusaari (V) 
Eric Hamilton (M) 
Werner Unger (S) 
Helene Öhman (--) 
Ni ls-Ove Mårtenson (M) 
Yvonne Nilsson (C) (ordförande) 
Magnus Lunderquist (KO) 
Marie Saltarsk i (S) 
Thomas Carlstedt (M) 
Maths Johansson (SPI) 
Richard Fridh (S) 
Bertil Palm (M) ersätter Bertil Persson (M) 
Birgitta Heyle-Wiahl (L) ersätter Björn Magnusson (L) 
Hali Lidell (S) ersätter Rickard Severin (S) 
Rolf Jörgensson (SO) ersätter Jonas Andersson (SO) 

Hans Rochester (M) Agneta Nilsson (S) 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I 

~ ' 4P cft 
I Utdragsbestyrkande 
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Sta ffans10,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 

Justeringens plats och Rådhuset, 2017-04-07 10:00 
tid 

Protokollet omfattar § § 31-51 

2017-04-03 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign / rr 11~ dt 
/ Urdragsbesryrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Underskrifter 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

Sekreterare .... \f.00. ... .c~~~--
Vesna Casitovski 

Ordförande /Zt;;,!fF··················· ·:·· 
Justerande ~~A.~.~~ 

Hans Rochester (M) "·Är~:-~a Nilsson (S) 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Kommunfullmäktige 
2017-04-03 

2017-04-07 Datum för anslags 2017-04-29 
nedtagande 

Rådhuset, §§ 31-51 ~ 

..... \[~ .. c.~~.v\ ............ . 
Vesna Casitovski 

Ordförandes sign I j usterandes sign 

, - !IV r!lt 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Kom munfull mäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

I nnehå llsförteckn i ng 

§31 

§32 
§33 
§34 
§35 

§36 

§37 

§38 

§39 

§40 

§41 

§42 

§43 

§44 

§45 

§46 

§47 

§48 

§49 

§50 

§5 1 

Ordförandes sign 

Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats fö r juster ing 
av protokollet 
Godkännande av föredragningsli sta 
Ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun 
Ändrad taxa för avgifter i musikskolan 
Förvaltade stiftelser - Verksamhets- och revisionsberättelser fö r år 2016 
Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägen heter 
som utförs av privata utföra re" 3 kap § 19a kommunallagen 
Svar på motion frå n Torbj örn Lövendahl (S) om överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen gällande nollvision fö r ungdomsarbetslösheten 
Svar på motion från Torbj örn Lövendahl (S) gällande program fö r 
uppföljning av och insyn i ve rksamhet som utförs av privata utförare 
Val av 3 ledamöter, 2 ersättare och 3 revisorer, 3 ersättare til l Theodor 
Jönssons stiftelse 
Val av ledamot i Staffanstorps Centrum AB 
Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordfö rande om 
väntetider inom äldreomsorgen 
Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande 
trygghet under Bråhögscupen 
Svar på interpellation ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande gällande förslag till detaljplan fö r Stanstorp 1:809, 
Bråhögsbadet 
Beslut om handläggning av medborgar förslag gällande rondell bygge 
korsningen Dalbyvägen - Industrivägen 
Beslut om handläggning av medborgarförslag om att gräsmattan mellan 
Tranchells väg och Brf Sockertoppens garage ändras till snedställda 
parkeringsplatser 
Anmälningar 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden av 
Hali Liddell (S ) 
Inkommen motion från Pia Jönsson (S) om förväntade lediga loka ler 
Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om kommunal 
fl aggpolicy 
Återkallande av motion om utbyggnad av kommunala bad tillsammans 
med närliggande kommuner 
Uppvaktning 

I Jusrerandes sign 

/1/\/ It I Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Hans Rochester (M) och Agneta N il sson (S) att t illsammans med ordföranden 

justera protokollet fredagen den 7 april 2017 kl. 10.00 på Rådhuset. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 

!/Al IJ 
I Utdragsbestyrka nde 
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Sta flans!O(ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 

§32 Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

2017-04-03 

att fastställa utsänd föredragnings lista, liksom de ärenden som tillkommit i efterhand: 

• Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildn ingsnämnden av Ha li 
Liddell (S) 

• lnkommen motion från Pia Jönsson (S) om förväntade loka ler 

• Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om kommunal flaggpolicy 

• Återkallande av motion om utbyggnad av kommunala bad tillsammans med 
närliggande kommuner 

Ordförandes sign I Justerandes sign t1,- /IAI /Jt_ 
I Utdragsbestyrkande 
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Staflansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

§33 Ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun (2017-
KS-22) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
att anta ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en (1) ämneskurs per 
elev är valbar och att ämneskurs två (2) därmed utgå r, samt 

att förändri ngen ska gä lla från och med 2017-07-01. 

Ärendet i korthet 
2012 beslutades att Staffanstorps kommun skulle införa ett Musikschecksystemet. 
Verksamheten startades upp i augusti 2013. I dagsläget finns det 4 stycken 
musikaktörer som till sammans har ca 700 kursdeltagare. Musikchecksystemet innebär 
att barn och ungdomar mellan 7-19 år som är folkbokförda i kommunen kan välja att 
deltaga i privata musikskolor som blivit auktoriserade av Staffanstorps kommun. 
Kommunen auktoriserar de utförare som vi ll starta musikverksamhet i kommunen 
utifrån ett anta l kriterier och utföraren få r sedan pengar efter antal elever. Hur mycket 
pengar utföraren får beror på vilken typ av undervisning som eleven deltar i. I 
nuvarande system berättigas en elev med maximalt två checkar per år och kan utnyttja 
dem genom att antingen få enskilda lektioner på två olika instrument, kombinera 
enskild undervisning med gruppundervisning eller genom att gå i två olika grupper. 
Ku ltur- och fritidsnämnden föres log den 14 december 2016 att från och med 2017-07-
0l ska ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en ämneskurs (l) per elev 
är va lbar och att ämneskurs (2) därmed utgå r. 

Yrkanden 
Margareta Pauli (M ) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderquist (KO), att 
kommunfullmäktige ska besluta att anta ändring i musikchecksystemet innebärande att 
endast en (l) ämneskurs per elev är va lbar och att ämneskurs två (2) därmed utgår, 
samt att förä ndringen ska gä lla från och med 2017-07-0l. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunfullmäktige ska besluta att avslå Margareta Paulis (M) m.fl. yrkande enligt 
ovan samt att 425 000 kr ska finans ieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov. 

Beslutsgå ng 
Ordföranden ställer yrkandena mot va randra och finner att kommunfu llmäkt ige har 
beslutat i enlighet med Margareta Pauli s (M) m.fl. yrkande enligt ovan. 

Ordförandes sign J Ju sterandes sign J 

;W !It J Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

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

2017-04-03 

Kommunfullmäktige har med 24 ja-röster och 16 nej-röster beslutat i en lighet med 
Margareta Paulis (M) m.fl. yrkande. Se voteringslista § 33. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Miljöparitet reserverar sig skriftligt t ill 
förmån för eget yrkande. Se bilagda reservationer. 
Ledamoten för Vänsterpartiet reserverar sig muntligt mot beslute t. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrel sens beslut § 30, 2017 
Kultur- och frit idsnämndens beslut § 41 , 2016 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ord fö randes sign I Justerandes sign I 

!Mf'~ 
I Utdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §33 

Voteringslista 

Ärende: Ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun, 2017-KS-22 

Votetingslist(or) 

Omröstning musikchecksystemet 

Ledamot Ja 

Christian Sonesson(M), ledamot X 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nino Vidovic(M), ledamot X 

Laila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström{M), ledamot X 

Cecilia Cavallin{MP), ledamot 

Torbjörn Lövendahl{S), ledamot 

Eric Tabich{M), ledamot X 

Margareta Pau li(M), ledamot X 

Ul la Winrup(SD), ledamot X 

Carina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemajl i{M), vice ordförande X 

Björn Larsson{(), ledamot X 

Björn Stigborg(S), 2:e vice ordförande 

Hans Rochester(M), ledamot X 

David Wittlock{MP), ledamot 

Gisela Nilsson{ L), ledamot X 

Ka rin Palmqvist(M), ledamot X 

Pia Jönsson(S), ledamot 

Mats-Åke Westeson(SD), ledamot X 

Åsa Ekstrand(M), ledamot X 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Ber it Lagergren(M), ledamot X 

Bo Malmberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot X 

Raili Pikkusaari(V), ledamot 

Eric Hamilton(M), ledamot X 

Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(--), ledamot X 

Nils-Ove Mårtenson(M), ledamot X 

Yvonne Nilsson{(), ordförande X 

Magnus Lunderquist(KD), ledamot X 

Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt{M), ledamot X 

Maths Johansson(SPI), ledamot 

Richard Fridh{S), ledamot 

1PagJB10aff232 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bertil Palm(M). ersättare 

Birgitta Heyle-Wiahl(L). ersättare 

Hal i Lidell(S), ersättare 

Rolf Jörgensson(SD), ersättare 

Resul tat 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

24 16 0 



Reservation - Ändring i 
Musikskolans musikchecksystemet 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för våra egna yrkanden nämligen 
• avslag på att kommunstyrelsen ska be sluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ändring i musikchecksystemet innebärande att endast en 
ämneskurs (1) per elev är valbar och att ämneskurs (2) därmed utgår 

• att 425 tkr föreslås finansieras via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
behov. 

I budgeten för 2017 har Kultur- och fritidsnämnden fått ett sparbeting på 1 miljon 
kronor. Effekterna av besparingen var inte kända för kommunfullmäktige . Me n nu 
klargörs effekterna av den mode ratledda alliansens och SD:s politik. Det är på 
kulturen som de t ska sparas, det är våra barn och ungdomar som återigen ska vara 
förem ål för besparingar (tydligen räckte det inte att skolans värld fick spara 10, 5 
miljoner kronor i 2017 å rs budget). 

Skälet till besparingar inom Kultur- och fritidsnämnden är i grund och botten e tt 
infört checksystem vars konsekvens Allianse n inte överblickade när det infördes. 
Det blev dyrare än man hade tänkt sig. Socia ldemokrate rna i Staffanstorp har a lltid 
varit motståndare till musikchecksystemet ända sen man vi lle införa d et . Vi ansåg 
att man kunde korta ne r köe rna g e nom att anslå mer medel motsvarande vad 
checksystemet kostade till de n kommunala musikskolan utan för den sakens skull 
införa e tt checksystem. 

Musikskola ns e le ve r är nu d e e nda som drabbas av Alliansens + SD:s sparförslag då 
det ä r bara d e som inte får delta i flera aktivitet er (inom musikskolans verksamhet). 

Skulle ett b arn simma och spe la fotboll ä r det OK, träna judo och spela i 
musikskolan ä r OK, me n om man välje r att ha två aktivite te r inom musikskolan är 
det inte OK. Ett befängt system och e n onödig inskränkning i medborgarnas 
valfrihet. 

Ett hot mot d e duktigaste e leve rna på musikskola n. Bes lute t överfört p å Trito ns 
elitgrupp skull e inne bä ra att d e som träna r me r än e n gång i veckan själva skulle 
be ta la kommunens självkostnad för sin träning. Är nästa steg en begränsning av 
antale t lån på bibliote ket ? 

Socialdemokraterna anse r att det ä r viktigt att barn a ktiverar sig oavsett vad man 
har för intresse. 

Vi ska a lltid uppmuntra våra barn och ungdo mar till aktiviteter då e rfarenheter visar 
att barn som är aktiva på sin fritid oftast preste rar bättre resultat i skolan. 
Vi kommer arbe ta för att a ll a barn som vill ha möjlighet att spela me r än ett 
instrume nt, sjunga e ll e r spela ska få lov att göra d etta. 

Svenska kommunförbundet ha r e ngagerat sig i utveckl ingen av de kommunala 
musikskolorna och gav ut skrifte n "Den ko mmuna la musikskolan" . Skrifte n är också 



det enda styrdokument som musikskolan kan förhålla sig till (förutom FN:s 
barnkonvention och ev. läroplaner). I skriften kan vi läsa fö ljande: 

"Undervisningen i musikskolan ska vidga och fördjupa elevernas musikupplevelser 
och ge dem förutsättningar att förstå olika slag av musik. Den ska bidra till att öka 
elevernas uttrycksförmåga och deras möjligheter till kontakt med människor. De 
instrumentala/vokala färdigheterna ska utvecklas efter vars och ens intresse, så att 
musiken kan bli en meningsfull och stimulerande fritidsaktivitet. Undervisningen 
ska möjliggöra för elever som så önskar att senare aktivt delta i musiklivet som 
medlemmar av olika slag av ensembler och/eller som lyssnare. Elever med särskilt 
stort musikintresse eller goda förutsättningar för musikalisk yrkesverksamhet ska 
erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre musikutbildning." 

Vi anser att man inte kan uppfylla ovanstående målsättningen med de föreslagna 
begränsningarna nämligen ändring i musikchecksystemet innebärande att endast 
en ämneskurs (1) per elev är valbar och att ämneskurs (2) därmed utgår. 

Vi bifogar också föräldrarnas reaktioner på förändringen i b ilaga 1, 2 och 3 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-04-03 

Pierre Sjöström (5) 



Kommunstyrelsen 
Staffanstorps kommun 

BILAGA l 

Staffanstorp, 2017-02-06 

I· 
I 
I 

Angående föreslagna förändringar av musikskolechecken 

Kulturcheckarna har på det hela taget upplevts positivt; de har inneburit utveckling och 
öppnat möjligheter för eleverna. Valfrihet har skapats och många har insett vilket värde som 
ligger i att få flexibel tillgång till musikundervisning. Många elever har fått möjlighet att 
utveckla sig. 

Staffanstorp saknar ett uttalat mål för kulturskolornas verksamhet. Grannkommunen Lomma 
har till exempel uttalat ambitionen att eleverna ska kunna nå en nivå så att de kan bidra till 
kulturlivet i kommunen på alla tänkbara nivåer, från garageband, via folkmusik till större 
orkestrar. 

Det förslag som föreligger slår mot de mest intresserade, engagerade och ambitiösa 
eleverna, och hotar därmed att allvarligt dränera verksamheten. Det blir en nedmontering av 
musikskolorna som är verksamma i kommunen. 

Investeringar i nya lokaler känns som en satsning, medan besparingarna på de mest 
intresserade elevernas bekostnad verkar i andra riktningen och gör att satsningen på nya 
lokaler riskerar att sluta i ett stort antiklimax. 

Kulturutbudet och musikskolornas verksamhet, bredd som spets, är ett guldägg som måste 
ses som en konkurrensfördel som lockar barnfamiljer till kommunen. 

Som föräldrar till elever i musikskolan är vi oroliga för de föreslagna förändringarna. Vi skulle 
önska att denna fråga utreds mer grundligt tillsammans med musikskolorna och 
representanter för elever och föräldrar, till exempel genom föräldrafören ingen vid 
Staffanstorps musikskola. 

Staffanstorp, dag som ovan 

Claes af Klinteberg 

Styrelsen för Staffanstorps mu sikskolas föräldrafö rening (SMFF) 

Bilaga: Insamlade namnunderskrifter från https://www.skri vunder.com/nej til l nedskarning 

(220 namn) 
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BILAGA 2 

Kommentarer från personer som skrivit under uppropet "Nej till nedskärning!" 

https://www.skrivunder.com/nej ti ll nedskarning 

' \) I , , 

Här nedan har jag klippt in samtliga kommentarer som skrivits på den d igitala namninsam lingen. 

Inget urval har gjorts och ingen t ext har redigerats. De enda kommentarer jag har ute lämnat är de 

personer som skrivit enbart sitt namn i kommentarsfältet. 

Staffanstorp, 2017-02-10 

Claes af Klinteberg 

"Barnen behöver få möjlighet att verkligen satsa på musik och då behövs två musi kcheckar. Och 

Staffanstorp ska ju profile ra sig på kultur .... " Tommy Kar/berg 

"Det är en gåva för ett barn att kunna spela ett eller flera instrument eller at t lära sig at t sjunga. 

Skapa r sinnesro och t ålamod och det tror jag är en hjälp fö r deras framtid som annars går i ett 

rasande tempo." Asa Til/borg 

"Jag tycker att det är viktig t att barns musikintresse inte begränsas" Charlotte Widstrand 

"Musik är viktigt för barn. Barn behöver bra aktiviteter och att kunna satsa på musik precis som barn 

kan satsa på en sport ska vara en självklarhet." Gitte Eskhult 

"Jag vi ll stt mina barn kan fortsätta spela 2 instrumrnt" Despina Site 

"Barn behöver inte färre möjligheter att spela - snarare fler ! Kulturskolan är komm unens ansikte utåt 

- ge den ö kade resurser" Lars Plantin 

"Åter igen sparar man in på barnen i den här kommunen! Låt någon verksam het vara fredad!" Eva 

Persson 

"Musik och kultur är något man bär med sig hela livet. Att spela instrument ökar barns inlärning. Att 

få möjligheten att odla ett starkt positivt intresse i tonåren när många barn söker mening. Våra barn 

får fl er positiva vuxna förebilder. Det vi ger våra barn/unga nu får vi tillbaka i de ras kompetens som 

vuxna." Malin Lindner 

" Mina barn är vä ldigt duktiga. Varför vill någon stoppa de att lära mer och utveckla sig." Arash 

Spantman 

"Jag skriver under för barnens fria vilja!" Mor/ene Jai Upadhyaya 

"För att j ag har aldrig under de år mina barn gått på musikskola varit med om att en nedskärning 

leder till något gott. Sat sa i st ället på musikskolorna så att barnen får en bra grund att stå på om de 

väljer att sa tsa på musiken!" Anette Kristiansson 

"De barn som verk ligen brinner för sin musik bör också få möjligheten a tt satsa på detta." Jens 

Port/and 

" Mitt barn är intresserad av fler än ett instrument. Hans driv oc h intresse är värt att uppmuntra." 

Mathias Widstrand 

"Möjligheten med utökad kurs/dubbla lektioner är det bästa som kom ut av musikchecksystemet. 

Det finns nu en växan de skara ungdomar, inklusive mina egna, som faktiskt får möjlighet att lära sig 

spela på riktigt. Ett av kulturskolans må l är ju att eleverna skall nå en tillräcklig nivå för att ku nna 

medverka i kulturl ivet i framtiden; snubbla inte på må llinjen!" Anna Nockhammar Johnsson 
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"Musiken och möjligheten att förkovra sig är så OTROLIGT VIKTIG! På 20 m inuter hinner man 

ingenting om man vill fördjupa sig minsta lilla. Utan möjlighet t illl utökad kurs eller fl era 

instrumentval kommer INGEN framtida musiker eller musiklärare komma från Staffanstorp, det är ett 

som är säkert! Detta kommer döda musikskolan och försämra för alla, var så säker! Skandal." 

Johanna Hyden 

"Det är viktigt att alla barn har en fritidsaktivitet som engagerar dem. Det finns många barn som inte 

är intresserade av idrott och dessa barn måste också få möjlighet till aktivi tet. Det är in te meningen 

att det ska vara en klassfråga om föräldrarna har möjl ighet att betala för ett ell er flera inst rument. 

Det fin ns ingen som sätter gränser för de barn som både spelar fotboll, innebandy och simma r. Detta 

är också skattesubventionerat. Mina barn är vuxna och berörs inte av detta beslut, men för mig är 

det viktigt att ge alla barn en meningsfull fritid oavsett om det gäller musik, idro tt eller annan 

meningsfull aktivitet!" Barbro Linde 

"Min dotter spelar dubbellektioner så att man ser resultat snabbare !" Cecilia Trulsson 

"Jag är en elev som anser att musiken är riktigt roligt oviktig dela av min vardag och 20min lektion är 

inte tillräckligt" Anna Bergqwist 

"Då de t ska vara fritt att spela mer än ett instrument eller ta dubbellektioner fö r de barn som är 

intresserad ." Mörten Trulsson 

"Mitt barn har utökad instrumentkurs för att få tid till ytterligare utveckling och kunskap från 

musiksko lans kompetenta pedagog. Det är av stor vikt att denna möjlighet finns kvar då det gynnar 

intresset !" Per Blomgren 

"Jag är pedagog på musikskolan i Staffanstorp" Frida Silfverberg 

"Min dotter går utökad kurs på piano och tycker att det är toppen." Pia Dahlen 

"Detta är en mycket väl fungerande verksamhet och en fjäder i hatten för Staffanstorps kommun. 

Plocka inte den!" Johan Borg/ars 

"Mitt barn har två kurser och vill fortsätta med det." Maria Persson 

"Jag vill att mina barn ska få fortsätta att utveckla sina musikaliska färdigheter hos musikskolan i 

Staffanstorp" Carola af Klinteberg 

"Det är viktigt att barnen får utveckla sitt musikintresse både individuellt och i ensembler. Detta 

stä rker dem personer. Det är även viktigt att musikskolan finns för alla barn som vi ll spela och sjunga 

och som vill kun na kombinera detta ." Kristina Kar/berg 

"Jag vill fortsätta att ha utökad kurs i mitt instrument eftersom 20 minuter inte är t illräckligt om man 

vill utvecklas ordentligt. Musik är viktigt för barn och unga och därför borde kommunen arbeta med 

att förbättra musikskolan istället för att skära ned på möjligheterna." Alice Borg/ars 

" Viktigt för barn att kunna utvecklas kravlöst genom att prova olika inst rument och delta i o lika 

musikaliska sammanhang samtidigt ." Sonja Andersson Marforio 

"Det är oerhört viktigt at t eleverna på musikskolan i Staffanstorp har möjlighet att spela flera 

instrument eller ha längre lektioner. Musikskolan är fantasti sk och varför förstöra en fungerande 

verksamhet! !??Skärpning!" Tina Tages tam Borg/ars 

" Jag tycker att det är ett stort misstag att inte låta barne och unga ha mer än ett instru ment. 

Exempelvis fö r de som sjunger, som vill spela ett instrument också." Agneta Wallman 
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"Jag anser att alla barn bör ges möjligheterna att utvecklas musikaliskt, även om föräldrarna ha r 

begränsade ekonomiska möjligheter." Liora Ofir 

"Musik är ett bra sätt att förmedla känslor." Francia Crespin 

"Att barn som har intresset och viljan att jobba med musik ska ha möjligheten att utveckla denna 

intresse . Oftast är musik undervisningen 1 gång per vecka och genom fl era in strument ger det 

möj lighet att upprätthålla intresset. Tex fotboll är oftast 3 gånga per vecka!" Martin BONNOR 

"Jag är gammal staffanstorpare och levde under min barndom på musikskolan. Att ta bort 

möjligheten att spela mer än ett instrument är att döda musikglädjen (det kan låta stort men t ill viss 

del också livsglädjen) för många. Tänk om den som vill spela både innebandy bara skulle få va ra med 

på en träning i veckan. Ett bättre sätt att döda lusten finns nog inte. Skärp er Staffanstorps 

kommun!" Josefine Gel/war Madsen 

" Nej" Jonas Seidelin 

"Jag vill vi sa mitt stöd" Titti Brown 

"Jag protesterar emot all besparing när det gä ller musikskolan indragning för undervisning av våra 

barn i kommunen. Har arbetat och betalat skatt och ogillar att mina barnbarn nu ska drabbas på 

grund av politikers sätt att sköta eller rättare sagt missköta ekonomin." Inga Persson 

"Jag skriver under av flera skäl men framför allt därför att min dotter so m idag spelar fi ol på sikt hade 

velat gå två ämneskurser." Malin Ad/er 

"Jag skriver under på detta för att jag tycker att det är absolut skandal att Staffanstorps pol it iker vill 

skära ner på kultur och musik för barn och ungdomar och därmed också tar död på deras möjligheter 

att utveckla s och man man tycker att detta är ok ! Musicerande av olika slag är så otro ligt 

hälsofrämj ande och ett fantastiskt alternativ till al lt digital och alla sociala medier. Låt musiken leva !" 

Sofia Spasson 

"Musikskolan ska skära ner si n verksamhet" Terhi Ho/st 

"Tråkigt att inte musikskolans verksamhet voch betydelse värderas högre. Det är verkligen en 

toppenverksam het med underbara lärare." Anna Öst/in Pagh 

"Våra barn är inte spo rttokiga och går på massa olika idrottsa ktiviteter. Dä remot älskar de musik och 

bägge är superduktiga och älskar att gå på sina respektive lektioner på musikskolan. Den vanliga 

kommunala skolan erbjuder på tok för lite musik i sin kursplan. Det räknas matte till leda. För att 

palla med det är det många barn som behöver stimulans genom de konstnärliga ämnena. Där är 

mu sikskolans roll och barnens möjlighet att musicera jätteviktig!" Shirine Stjernfeldt 

" Jag tycker det är ot roligt viktigt att vi kan erbjuda vår barn att gå i musikskolan och att de kan spe la 

fl era inst rument. OCH framför allt att Musikskolan i staffanstorp har gjort e tt fantastiskt arbete." 

Jonas Lose/1 

"Ovanligt småsnålt förslag. Det kan inte vara många barn i kommunen som spelar två intst rument, 

och de som väljer att göra det finansierar jag glade ligen med mina skattepengar" Hanna Kalm 

"Jag ser hur mycket det ger mina barn att få chansen att spela fl era olika instrument och att få 

chansen att fördjupa sig i något de älskar att göra och som stärker de på så många plan!" Mathias 

Walter 
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"Våra tre barn är mycket musikintresserade och spelar både in strument och sjunger. Ka tast rof om 

det dras ner på musikcheckarna från två till en. Varför ska barn som är kulture llt intresserade 

drabbas? Höj hellre kommunalskatten så vi kan få glada fri ska barn!" Maria Lose/1 

"Alla ska ha råd att delta i musikskolan och få ut vettig tid så man hinner göra något på lektionerna" 

Eva Jönsson 

" Det är viktigt att kommunen även satsar på de barn som inte är sportintresserade." Kristina Wittlock 

"Tänker på när jag sjä lv fick gå i musikskola i en liten bruksort längre upp i landet på 1980-talet. Dä r 

fanns det inga restriktioner utan man fick ha så många lektioner som man ville, även om kommunen 

satsade allra mest på idrott där också som på så många andra håll i landet. Alla är som sagt inte 

intresserade av sport. Idag är nog den lilla kommunen ändå rätt stolta över att de bid rog t ill att flera 

musikskoleba rn blev framgångsrika yrkesmusiker som gav/ger mycket PR för orten. Tän k positivt på 

vad ni bidrar med istäl let - allt är inte snabba pengar!" Aja Guldåker 

" I mer än halva mitt liv har jag spelat instrument på musikskolan i Staffanstorp och jag ångrar inte en 

se kund. Att utvecklas till att kunna hantera 1, 2, 5 eller otaliga o li~a instrument är en konst som aldrig 

borde begränsas just för att musik är så underbart!" Linn Guldåker 

"Självklart ska barnen ha rätt till musik och kultur-undervisning i så hög mån som möj ligt. Denna sida 

är oerhört viktig i deras utveckling för att även stimulera all annan inlärning. (själv lärare)" Nadja 

Lindberg 

" Jag spelar instrument på musikskolan." Melker Lindner 

"Musik är inget man drar in på . Musik är viktigt." Bibbi Lorsen 

"Bara ett av många polit iska "tankefel" ." Mats Hansson 

"ag vi ll att mina barnbarn ska få fortsätta musikundervi sningen som de verkligen uppskattar" Karin 
Lose/1 

"Mina tre barnbarn utnyttjar/vill gärna utnyttja den fantasti ska möjlighete n til l utökad 

instrumentkurs." Gunilla Lindner 

"Kultur är enormt viktigt i vårt sa mhälle. Speciellt i tider som dessa då pressen är enorm på barn och 

unga. Att kunna få individuell undervisning i utökad utsträckning främjar inte bara det kulturella utan 

även set psykiska välmåendet som är grunden för eb stabil och trygg uppväxt." linnea kholil 

"Jag spenderar rätt så m myvket tid varje vecka på att bli en bättre musiker. Varje månd ag gå r jag på 

sånglektioner, tisdaga r spelar jag trumpet i SMS {Staffanstorps Musikskolas Storband) och 

Musikkåren och på Onsdagar spelar jag tillsammans med två andra killar, både på min och på deras 

lektionstid. Hemma så övar jag på t rumpeten ca. 1-3 t immar i veckan och nyligen så fick jag låna en 

trombon som jag tutar i då och då. Musiken har gett mig många chanser att få uppträda inför folk vid 

t.ex. invigningar, större simtävlingar, skolavslutningar, etc. Utan dessa erfarenheter så t ror jag att jag 

hade varit lika blyg som när jag var yngre och utan den stor scenvanan som jag nu har så hade jag 

troligen svimmat istället för att bara ha fjär ilar i magen inför al la tal och presentationer som man 

måste hålla på gymnasiet. Precis som idrottare inte bara får bättre kondis och sta rkare muskulatur så 

får vi musiker inte bara bättre taktkänsla och bättre fingerfärdighet och därfö r tycker jag att det är 

viktigt att uppmuntra fler barn och ungdomar t ill att bli så bra musiker som de kan. Dessutom så är 

det ingen större hemlighet att Staffanstorp har ett problem med ungdoma r spendera r sin fritid på att 

vandalisera. Att Staffanstorps politiker då försöker att spara pengar genom at t inte ge stöd t ill 
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ungdomar som spenderar sin fritid på att bli bättre musiker är i grunden en väldigt bakvän d ide." Erik 

af Klinteberg 

"Mina döttrar spelar och är akt iva inom musikskolan och det vill jag ska kunna fortsätta" Petra 

Johansson 

"Jag vill fortsätta att ha utökad kurs för att de stycken jag spelar på lektionerna oftast tar längre t id 

än 20 min att spela!" Erik Johnsson 

"Jag vill att mina och alla andra barn ska kunna ha möjlighet att även lä ra sig att att spela ett 

instrument utöver sina sånglektioner." Vilma Gustafsson 

" Våra barn hade stor glädje av musikskolan.Är nu chaufför till en åttaårig t rummis.Dock i annan 

kommun" Kerstin Hansson 

"Tycker att barnen skall f å spela de instrument de vill och vill man ha två instrument skall ma n få ha 

det! Alla barn vill ju inte spela fotboll! " Sofia Gustavsson 

"Jag vill att mitt barn kan fortsätta spela på fler en ett instrument eftersom hon verkligen brinner för 

båda." Dröfn Birgisdottir 

" Min son Ludvig vill gärna spela flera gånger i veckan" Martin Kjaerran 

"För att mina framtida barn ska få spela instrument!" Jenny Edvinstam 

"Det är viktigt att alla barn har samma möjligheter till musikundervisning_ pengar ska inte vara ett 

hinder för att kunna sa tsa på musiken." Charlotte Grönvall 

"Jag tycker att M ax 1 kurs är dåligt " Agnienszka Lindelöf 

"Jag har två barn som valt att fördjupa sina kunskaper i sitt instrument och dubbla studietakten och 

därmed också spelglädjen ! ! Bromsa inte våra barns upptäckarglädje!!" Chorlott Stocken berg 

"ni har bestämt att införa check systemet, som var helt galet från början, och nu drabbas eleverna av 
konsekvenserna. Detta kunde och borde Ni ha begripit från början. USELT HANTERAT" mikael skoog 

"Jag tycker att 2 ämneskurser ska finn as kvar. Kommunens barn behöver fri t idssysselsä t tn ing. Dra 

istä llet ner på antalet deltagare i kommunstyrelsens resor till bo mässor." Ingvar Lose/1 

" Jag skriver under pga att jag tyckar det är viktigt att barnen får spela in strument, ett eller flera, och 

om de vill också fördjupa sig och t a extra lektioner. " Xenia Nölev 

"Jag skriver under för att mitt barn har mycket glädje av sina två ämnesku rse r. Musik är et t 

universellt språk som kan bygga broar och gemenskap. Något som behövs nu." Julia Svensson 

" Min son (14 år) har hittat sitt intresse i musiken . Varför ska detta intresse begränsas? Ska en 

sportintresserad kille inte få gå på både fotboll och handboll?" Malin Svensson Lundmark 

"Min son Linus spe lar både bas och t rummor och tycker att det är fantastiskt roligt." Jenny Hansson 

"Jag vill att mina barn fortsätter spela 2 instrument" Despina Site 

" Jag tycker att musikskolan gör ett fantastiskt jobb och att det är viktigt för barns musikala utveckl ing 

att få spela på flera en ett instrument" Gudleifur Svonbergsson 

2017-02-10 kl. 14:01 
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Anders Larsson 
Johan Rufelt' 

5 Lars-Gunnar Nilsson 
6 Cecilia lä.en 
7 Åsa Tillborg 
8 . ~örgen)hg'valä . 
9 Petra Ylimäki Saks 

10 JENNYlWN0MARKRYSTEDT 
11 Susanne Sundberg 
12 ' MariäGl'v~iiort 
13 Katrin Larsson Litsfeldt 
1.4 , Charlotte Y'Jiqstran,d 
15 Claes af Klinteberg 
1'~ ,; Gitte Es,knujf 
17 Camilla Sump -Johansson 

' 18 ID$spina pil~ . 
19 Jenny Portland 

21 Margareta Sanden 

23 Christian Andersson Ståhlberg 
24 Ro~iefEknolm 
25 Åsa Eklund 
·25 1 f?eter Svan 
27 Solveig Carlson 
28 la'rs Plantjn 
29 Gustav Hultqvist 
30 Eva Per$son 
31 Connie Harrtoft 
32 rv1alih ,LJndQer 
33 Arash Spantman 
31t I Magf1US Filonä.ell 
35 Marlene JaiUpadhyaya 
36 P..nette Krisfiansson 
37 Jens Portland 
38 ' Frei,~rikllinaner 
39 Mathias Widstrand 
~p Magdalena' r,lafrtOft 
41 Caroline Gudmundsson 
42 rv1arc~us WidstrarJd 
43 Anna Nockhammar Johnsson 
44 ÄnnaJFossµm 
45 Johanna Hyden 
46 Annika Bergqwist 
47 Jonathan Åkesson 
48 Qskar Bergqwist 
49 Hanna Blomgren 
50 Caroline l'iyden 

BILAGA 3 
I 1' !) 

il 
I 

j 

Nej till nedskärning! Sida: 1/5 

Hjärup 
Skurup 
Hjärup 
Hjärup 
Hjärup 
1-rlj~q.Jp 
Staffanstorp 
Hjärup 
Staffanstorp 
S.taffanstorp 
Hjärup 
Ståffanstqrp , 
Staffanstorp 

Staffanstorp 
Bjärred ' 
Lund 

Staffanstorp 2017-01-31 09:59 

2017-01-3110:18 
2017-01-31 10:35 

,201il!O 1-3,1 10:38 ' 
Staffanstorp 2017-01-3110:41 

r Sfaff~nst0rp 
Malmö 2017-01-3110:45 
Staffanstorp 2017-01-3~ 10:51 
Malmö 2017-01-3111 :03 
Staffanstorp 20;1?-01-3~ 11 :0"5 
Staffanstorp 2017-01-3111:06 
Karlshamn 2017-01 -3111 :22 
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Nej ti ll nedskärning! Sida: 2/5 

51 Maria Nielsen Staffanstorp 2017-01 -31 11 :24 
5~ . M9,ria Sq~erqvjst 8t.aff~I~S:tgfp 

,. 
• ~'Q'.17,;9Jt31.11 :27, 

53 Lena Wedmo Staffanstorp 2017-01-3111:35 
54 B*qro Lin'de HjäruP, 2017!01-3111:37 
55 Cecilia Trulsson Staffanstorp 2017-01-3111:54 
56 Anna Bergqwist Staffanstqrp 2017~01-3111:~9 
57 Mårten Trulsson Staffanstorp 2017-01-31 12:05 
58 Malin, . sberg Hjärup 2017-01:31 t?:18 
59 Magdalena Svensson Soräng Malmö 2017-01-3112:33 
60 Jhorr;i~$ Lancjer . Malhrö I ·e-pn"0"1-3113:23 
61 Malin Jönsson Staffanstorp 2017-01-3113:47 
62 !?er Blomgren St~ffa'nstor·p ~2ow:01-31 1·3:49 
63 Clara Bjerhag Malmö 2017-01-3114:25 
64 Firida $ilfverberg 1-r1 .. ·,; . 9,9r . ' 2°017,-01~~115,50 
65 Pia Dahlen Staffanstorp 2017-01-3116:17 
66 ' Bea.N,usni .• &faffa;~tqrp , · "~M?.-,o~-3'116:24 
67 Karin Jacobsson Staffanstorp 2017-01 -31 16:31 
68 Uqhan !3orgfors : blif!ru.i:> 2017:01-3116i,3,9 
69 lngegerd Welin Staffanstorp 2017-01-3116:56 
70 Mar,ia Persson lfli~r,cm 20:1 7!01-3117:20 
71 Carola af Kl inte berg Staffanstorp 2017-01-3118:40 

.72 , · Kris'tina ~arlberg • "'~t?"ffijnstqrp ' 2 0'17!01-31, 1~:2·2 
73 Tina Jonsson Staffanstorp 2017-01-3119:24 
74 Elisabeth Prahl Ej~11gl)us~n 2017-01-311,9:2~ 
75 robert fossum nilsson staffanstorp 2017-01-3119:29 
76 . Alice Bornfors tHif:ir4g, " 20,17-0,1-31 19:36 
77 Josefin Jönsson Staffanstorp 2017-01 -3119:45 
78 Sonja l\nders,son Marforio fflj~n,JP, 

I 
, 201 7;0h3119:46 

79 Jan Tagestam Halmstad 2017-01-3119:46 
80 Gunilla Tagestam fi~lrnsJaq 2017-01-31 19:46 
81 Tina Tagestam Sorgfors Hjärup 2017-01-3119:53 
82 Ella Magnusson ·µ,u·na :21r1;7 ,01.31 20.:07 
83 John Borgfors Hjärup 2017-01-31 20:27 
84 Agneta. W!;lllman ,§taff~ostqrp 20,17-01 ;31, 20:43 
85 Liora Ofir Staffanstorp 2017-01-31 21 :12 
86 P?trik Wqllman ·st_äffq'[!SlQrR , 20'117-,01-3,1 21 ;37 
87 Kateryna Krog Staffanstorp 2017-01-31 22:14 
88 Bisto'n ~wez . $taffan',storp 2o·f7,;o,1,-31 22: 1 ~ 
89 Francia Crespin Staffanstorp 201 7-01-31 23:44 
90 ~a Svensson ffij~.rup 20j t7-02,01 05:11 
91 Evelina Kindblom Södra Sandby 2017-02-01 06:30 
92 Martin B©NNC>R SfaffanstoJp 2Q17',02LQ,1 06:39 
93 Marianne Gellwar Staffanstorp 2017-02-01 07:20 
94 Mona Nilsson ' '$tal fa,11stom 20'17lQ:2L01 07.:25 . ' ) . .. 
95 Simon Gellwar Madsen Staffanstorp 2017-02-01 07:50 
9'6 Josefine Gellwar Madsen 6öteborg 201 7-02-01 07:59 
97 Lina Sanden Lund 201 7-02-01 09:1 4 
98 ' Peter Hallen ~almö 201 7-02-01 09:51 
99 Helena Jedvik Staffanstorp 2017-02-01 09:53 

100 lsabelle Gellwar Madsen Malmö 2017-02-01 10:07 
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Nej till nedskärning! Sida: 3/5 

1,1 (; I I I I I I 
" 

I ' 11\ (.i'.ll i' 

101 Catarina Brynhagen Staffanstorp 2017-02-01 11 :21 
102 Kristina Lindh 

.. 
~.f~ff~.nsfori> ,- ··1·· ' , ~917-02-01 11:30 \"' "" ..... . ,,r/ ' . .c, ' ·• j .·,•d • 

103 Thomas Krog Staffanstorp 2017-02-0111:37 
104 Anne Qvarfordh ',.,. 

Staffahst.orp r\ 2017-02-0113:31 
' ,_. ,· ' :·, 

105 Saga Löfstedt Staffanstorp 2017-02-01 13:39 
1,06 Jonas Seidelin . Staffanstorp 

··1, .. ,/Pir 2017-02-0113:57 •• •• . ,, •.I .. 
107 Titti Brown Staffanstorp 2017-02-0115:06 
108 ' Aur9ra $oneriu ' ' Ak~rP 

\ 
l· •. ,._'f_ ,~(t { ',;·, 2017-02-'°1 17:04 ..; _,· .,, • C /·!·" • 

109 Inga Persson Staffanstorp 2017-02-01 17:28 
110 Mqrtin Jensen 

,. 
at_aff?nsto"i'p' : ::'l?:i:'1t· ·::: 2017-02-01 17:45 .-!, 

' 
111 Camilla Blixt Cohn Staffanstorp 2017-02-0118:38 
112 : Anqreas Welin 

,. 
' S,t,affan~to.rp Sweden i"' 2017-0,2-01 19;51 .. ·~· J{, .; 

113 Malin Adler Staffanstorp 2017-02-01 20:05 
114 ..,Mikael Qvarfordh 

'" l , qJaf(anstorp , .. /t.~ ::,.:~{ ,,. 2017-02,01 21 :42 ',IL !/: 

115 Pia Nilsson Hjärup 2017-02-01 21 :49 
'116 P.ätrik1G;arlsson !!:'' ·, ' 1KS'fafta11st9~r;\' ' 

.. .. . 2Q,17~02W1'·~1_:'.57 l''f[Y. • 
,\ ·~- '·' '.\~ ~ i .,,.t' ,•:, riS ,-.,,,•' 

117 Caroline Sanden Staffanstorp 2017-02-01 22:39 
118 1P€)ter S,al)den ·,, ,. .,;. 111SJ1fffanstorg ,,·_;~···'·' ~-u.• , 

(I .'!-t Il ,, ••'-' s, ''20'17-0?-01 23:2,5 :·l- .. " l, 
119 Mariana Bladh Staffanstorp 2017-02-02 06:07 
120 1 Jörgen Th,örnqvist -., " 

".J. .. ~ ,, ., '..~fäffapstorp ' "Il ,·,·. l,l,,'' , . . ,~;i., ... 2017-02-02 06:f-l5 \j> ;::u ·1!,, 
121 Märta Palmer Hjärup 2017-02-02 07:13 
122 Sofia Spasson ·,, t~~J ,staffanstbrp ' ' .• . ..., t.~·· .. , 20'.17-02-0? 07:2'!? ",,, . ij, • , • , , ,, .. I, .'\ .• ~i/ ,, 1,, t,ir .,, ., 
123 Marie Larsson Hjärup 2017-02-02 08:52 
124 ~ic9le Wirth ' ..... '., 

I 1i fttJaryp 2017-02102 08:54 '\. ·.:' ' .. , ;Il,·,·, .", . ,h• 

125 Jenny Nilsson Staffanstorp 2017-02-02 08:58 
126 Anna Carls~on • · lfii~rµp 1 '.w .. -~ , 2p17 !Q2t02 08!59 

,,,_,. 'l 
' • <l .. r '" ~ 4_:.:· .. ,,.., } <, ' 

127 Gunnel Wallin Lund 2017-02-02 09:00 
128 Terhi Holst '"' ·~sJa·ffanstorp . ''~'· ~(~1t~, ."' 2017-0~,0.2 0'9:11 ,, .. , !· 

·" ,! . ,, 

129 Anna Ostlin Pagh Hjärup 2017-02-02 09: 13 
130 Charlotte Romfors · ,$"t,a'ffan~torp ·,.r· , 20'17-02-02 09: 1.8 .. ' 

,.· ., .. ' .... 'I '" .,. 

131 Shirine Stjernfeldt Staffanstorp 2017-02-02 09:19 
132 !,Jlf R9mfors •• ·1t, .,

1
: ~ s-fäff?,(ns.totP.. n ' " 2017-02-Q2 .ff!l:?1 :•;: l 

,; .,,;/'• '-' .'.·h.~~-

133 Maria Heij Hjärup 2017-02-02 09:23 
1·~4 JOric;'!S l!osell 

,. ' , S:tåffan$torp, 
~ .. _...,;L'l• < 201 7-Q2-02~ 0~:2,5 . '~-'I,\.' j.,t ~',, Il ........ • h •• 

135 Roger Persson Staffanstorp 2017-02-02 09:28 
136 Elin Ståhlnacke ,, }.·,,,{, 

. 
;(lfl]~r.up ~, ··:,:~. '.b .;-''', '2017-02-02' 09:30 ,. \. '[l'r 

137 Lise Alhbin Staffanstorp 2017-02-02 09:35 
138 ' David Wittlock m ft .. ,,, ,, 

I Stäffan·sto(p ijl,'\ 'i - •:' 2017-02•02 09:4:lB r 'i".'"} .. .. -- ,; "• .. " 
139 Ewa Krupinska Hjärup 2017-02-02 09:51 
140 Per Alstergren , '$taff~'nstqrp l' ,. •; ~-: . 

1 '2017-02-02 10:20 , I ··'·". 
., ,. 

141 Patrik Möberg Hjärup 2017-02-02 12: 13 
142 1•1l!Y,rin Af"\dersson Wall 

.. l ltljä(Upi < ., ..... :-• , • 20'1'7-02!02 12i;19 l •' •• 
"· ,. 1,,.\u'•li,.,, J d ·" '\.. 

143 Tina linde Staffanstorp 201 7-02-02 12:55 
144 , Anria.Jöud 11Hjärup 

,, ~- .,:''.~'F '2017-02-02 fä:.:1~ ,\;:, ' . 
145 Kristian Hansson Hjärup 2017-02-02 13:35 
146 1 Hanna Kalm 

,, 
' $"t~tfanstorp .. 2017-02-0213:36 ,, \ '" ,.,,,,, .. ,>' ' J,, ' 

147 Niklas Kozma Hjärup 2017-02-02 13:43 
148 1 Martin Wähler ' lftjärup ·- .,.,. /' ,;· .,. ~ .. 2,017-02•02 14:05 

,,,. 
t, 'I 

149 Carina Svantesson Staffanstorp 201 7-02-02 14:28 
I , 150 Mathias Walter Staffanstorp 201 7-02-02 14:29 
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' · lib1,111 , , I ' I :.1 !, I 

151 Kristian Asberg Hjärup 2017-02-02 14:40 
152 Hilda Ovander ..... !rJjäryp,: ::~n. ··· . 20_17-02-9~ 14:97 _''!,; ·. 
153 Maria Losell Staffanstorp 2017-02-02 15:42 
154 Eva Jönsson Staffansiorp 

,. 
2017-02-02 15:53 

" 
155 Kristina Wittlock Staffanstorp 2017-02-02 16:02 
156 Leonisa Persson ' $Tfo..F,FANSTORP > 2017-02-0~ 16:~3 .. 
157 Ann ica Persson Hjärup 2017-02-02 17:39 
158 Aja Guldåker . " Staffa,nstorp ,,;; ' . 2017-02-02 17:39 

. 
'· ,. ' 

159 Nicklas Guldåker Staffanstorp 2017-02-02 17:45 
160 _Linn Guldåker ·. "· Staffa(,storp 

,, .,, 
2017-02-02 1~:~ 1 

' ·,, •.". '-• ' .. ,. 
161 Torben Nordtorp Staffanstorp 2017-02-02 18:12 
162 Nadja Lindberg 

.. 
malmö .. " 2017-02-02 18190 ' ,. ,.' ' - !' ' 

163 Melker Lindner Staffanstorp 2017-02-02 19:17 
164 G~briela Petre Brorrian ,,,. Staffånstor'p ,, r .. :· ,. ' 2017-02!02 19:52 L ' ,. ' . ( 

165 Ruth Aström Staffanstorp 2017-02-02 19:53 
-166 Annika. H-fulfgren '"\ ·:_,1 Il filjäf~p' ., .~. ~-j~'m .) 2017 ;0'?~02_ ,f9i!55 ·, .,. .. " 

.-'llh, ,, "':,.· 
167 Ulla Ruthberg F.son SKanör 2017-02-02 19:57 
168 Arigelic!:l Lund~vist -"" St~ffi:!ri'st<irp 

.. . 
2017-02;02 _1 9:J;,:7 C 

",. lj\ ,., " '"'~,- , .. 
169 Johnnie Aström Staffanstorp 2017-02-02 20:00 
170 Benjamin Aström ptäffa)1~_tprp :'1 , •u, 

201•70:Q2::-02'_20:Q1 . ,1 ·er. .. -- :, < " ' 171 Maria Apell Staffanstorp 2017-02-02 21 :16 
172' Anders Apell .••. , .:rt~ _.'. 

' ' 'Stqffa'ns,törP. -,'l,p~'.t." {~ ,, 2017,02;Ql'2f:1~ ,;, 

173 Elin Andersson Staffanstorp 2017-02-02 21:33 
174 Maria Winberg 

.. , ,, 
.Staffanstorp 

.. , 
2017-02~02'2,1:38' •, 

' ·• I 1 , "(1 r,, ,,. ,. .. 
175 Annika Stensson Malmö 2017-02-02 21:47 
176 Bibbi Larsen ,• ,, $.taff~nstbrp ,,. ~-; i"' ,. 

. 
2017 !02-02 ?2-:02 ·- -~ .. . 

177 Erik Persson Hjärup 2017-02-03 05:44 
178 Dan Teg lund < -:.i~ I, [ ftijärvp ifi, 

,. 
2017--02~03 O?i:'12 

. 
, .. .. , ' '· ' 

179 Rasmus Pagh Hjärup 201 7-02-03 07: 18 
180 Lovisa Nymsn 

-
'Sfatfånstprp l ., . 2011.02·,03 07:24 . ,. ,. 

·"'· ·- i 

181 Anna Rosensköld Staffanstorp 2017-02-03 08:09 
182 Mats Hans·son ' .;,:,, 

<sfa'ffar\ sJon:> _,::·,,\• .. ·, 4017-02~03iOf 10 r. ,,, ... .... ,. , ··' " 

183 Mikael Rosensköld Staffanstorp 201 7-02-03 08:21 
184 1 Matilda H,\,J ltgren r.tjänm .~-· /1. ~-····· <·• 2017•Q2c0) 0§;.3~ J I 

OJ',,'~ 0 ~· 

185 Karin Losell Staffanstorp 2017-02-03 09:12 
186 Maria Brink ..... .-'},-' .. ; ) Staffanstorp ,,,-..f.s "'~, 1; 2017-02!03 '09:,25 " " . .. . "' 187 Guni lla Lindner Malmö 2017-02-03 12: 15 
18'8 . 1, Brigitta Fredriksson ' Sfäff~nstow 

~ ,. "' ,,, 
2917 ;02-03 1(~i46, ,i•,h. . ,; ·,, , . 

189 linnea khalil Malmö 2017-02-03 14:07 
190 Louise Gamming ' i:' 1

" Staff1mstorp 
,r,; 2017-02-03 16,22 ,. ,. 

191 Erik af Klinteberg Staffanstorp 2017-02-03 16:46 
192 Felicia F' :;~ ;1, ·:··,:,: ...-Staffanstqrp •;;. ,. ,,, 

2QW-,02~Q3_,-21 :96 ,i.. .. 
193 Kerstin Strand Staffanstorp 201 7-02-04 07:19 
194 Nils Nor<;ltorp 

. •,•· 

Staff€1ostorp .- ' 2017-02-04 08:27 "·- I)','• .. "'· >I I 

195 Petra Johansson Hjärup 2017-02-04 10: 10 
196 Stefan Nyström bljärup ,, " l •' 2017-Q2-04 10:45 ' 

" 
197 Leo Guldåker Staffanstorp 201 7-02-04 11 :08 
198 Sofia GOII HjäruP, " ,. :;c,, •. 2017-02-04 12:02 ·• ., .. ' 199 Frida Abenius Staffan stor 2017-02-04 19: 18 
200 Hedvig Johnsson Staffanstorp 

,. .. 
201 7-02-04 22:27 . , 
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201 Anders Johnsson Staffanstorp 2017-02-05 11 :08 
202 Erik J6hnsson r ,-·-- SJ?_ffänstorp 

. 
2017;;Q2~0(, 1J3,:.4~ 

,.,,,., 
·: V .. ,t;. ,,•.,r. 

203 Anna Thelin Staffanstorp 2017-02-05 17:41 
204 Alma Jahic 'pfäffar\storp 2017-02-0q 08:57 " " 

' 
205 cici lia sivander Hjärup 2017-02-06 10:05 
206 Vilma Gustafsson .. : Staffånstorp 2017-02-06 10:05 

., ,.-

207 Anders Adolvsson Hjärup 2017-02-06 10:20 
208 Henrik Olof~son . ' ·~.~ Hj~fryp ,,(: i, 

' 
2017:;0:?-06 1,0:22 .I',. 

209 Anna Gavel in Staffanstorp 2017-02-06 11 :22 
210 Kerstin Himsson 

.... 
Hjärup 201?-02·-o~ 11 :28 

., 
I. ' .. ' ' 211 Monique Santos Staffanstorp 2017-02-06 11 :37 

212 Dani!31a Szabo " ,, Staffanstorp •. -~ ' 201'7--02'-0q 1 ·1 :50 , .. ,, I 

' 213 Sofia Gustavsson Hjärup 2017-02-06 11:59 
214 Kri~.tinp F9r~ 

" 
,Staf(a nstorp ~ .. , ., ' - 2017-02'-06 12:05 . ' ' 

215 Kristin Slätteke Staffanstorp 2017-02-06 12:06 
216 Tina ,Gelia'ricle.r 

., 
' ' Stäffanstorp : • ·•.,. , . .. _. l, • 

, ·2017-02-Q{> 1?i f5 ·!ir.'," ' ,, .-,,.,.- i._ ·, ,, .. ' .. 
217 Barbara Johansson Hjärup 2017-02-06 12:39 
218 Boris Matkovic . , 

{:Ha'ffanstorp t ·? ("~a•._ 
' 2017-02~06 12:55 • I 

'I '\ ,.:: 

219 Antonia Bommarco Hjärup 2017-02-0613:32 
220 Tomas Gustafsson Staffanstorp t ·-, 2017-02-06 14:03 I 

,. ' 
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KF, 3 april 201 7 

miljöpartiet de gröna Q 
STAFFANSTORP 

Reservation mot beslut i ärende §30 (2017-KS-22) 
Ändring i musikchecksystemet i Staffanstorps kommun 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp reserverar s ig mot beslutet att endast en 

l:imneskurs ska vara valbar i mus ikchecksystemet och att ämneskurs två därmed 
utgår. 

Vi a nser a tt beslute t skadar mus iks kolans verksamhet på kort och lång s ikt, och drabbar de elever 

som idag val t mer än en ämncs kurs fö r att på så sätt kunna kombinera exempelvis unde rvisn ing i 

olika ins trum ent eller i etl inst rument kombinerat med så ngundervisning. Konsekvenserna ha r inte 

barn ens bästa för ögonen och ris kera r a tt i e n rela ti vt nä ra framtid fiirsät ta S taffansto rp i en 

situation där musiks kola n s tår uta n be hörig persona l, efte rsom tjäns ter försvinner frå n 

mus iks kolan samtidigt som de högre utbi ldningarna inte längre fokuserar på att utb ilda nya 

instrumental pedagoger. Dä rm ed ris keras kommunens hela mus iksko leverksamhet geno m d etta 

ogenomtänkta s parbeting. 

\ 'i s täller oss bakom Socialdemokraternas yrkande om att is tä lle t justera ans laget ti ll nämndens 

budget för att möjliggöra en fortsat t verksamhet enligt nuvarande villkor. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

§34 Ändrad taxa för avgifter i musikskolan (2017-KS-115) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
att med hänvisning till minoritetsregeln enligt kommunallagen 5 kap. § 36 
åte rremittera ärendet för att utreda musikskoleavgiften för kurserna i andra 
instrument, tredje instrument samt ett ev. införande av syskonrabattåterremittera 
ärendet för att utreda musikskoleavgiften för kurserna i andra instrument, tredje 
instrument samt ett ev. införande av syskonrabatt. 

Ärendet i korthet 
Den nuvarande egenavgiften i Musikchecksystemet antogs 2012. 

Per elev och termin 
Ämneskurs, 1- 3 elever 1 200:-
Liten grupp, 4 -12 elever 550:-
Storgrupp, 13 elever ell er fl er 400:--

Den 14 december 2016 föreslog Kultur- och fritid snämnden en höjning av egenavgiften 
med 200 kr per år, dvs 100 kr per termin. 

Per elev och termin 
Ämneskurs, 1- 3 elever 1 300:-
Liten grupp, 4 -12 elever 650:-
Storgrupp, 13 elever eller fl er 500:--

Förslaget är att änd ringarna ska börja gälla från och med 201 7-07-01. 

Yrkanden 
Margnus Lunderquist (KO) yrka r att kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska 
besluta att höja elevens egenavgift med 200 kronor per år, d v s 100 kronor per termin 
samt att ändringen gä ller från och med 2017-07-01. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av David Wittlock (MP), att 
kommunfullmäktige i första hand ska besluta att återremittera ärendet för att utreda 
musikskoleavgiften för kurserna i andra instrument, tredje instrument samt ett ev. 
införa nde av syskonrabatt, samt i andra hand att kommunfullmäktige ska besluta att 
avslå Magnus Lunderqusits (KO) yrkande enligt ovan . 

Beslutsgång 

Ordförandes sign J Justerandes sign 

/IN Je J Utdragsbestyrkande 

Page 26 of 52 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

Ordföranden ställer först proposition på Magnus Lunderquists (K D) yrkande om att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde samt Pierre Sjöströms (S) 
förstahandsyrkande om att ärendet ska återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. 
Den som vill att ärendet ska återremitteras rösta r nej. 

Med hänvisning till minoritetsregeln enligt kommunallagen 5 ka p. § 36 har 
kommunfullmäktige med 24 ja-röster och 16 nej-röster beslutat att återremittera 
ärendet för att utreda musikskoleavgiften för kurserna i andra instrument, tredje 
instrument samt ett ev. införande av syskonrabatt. Se voteringsl ista § 34. 

Reservationer 
Ledamöterna fö r Socialdemokraterna och Miljöpartiet rese rverar sig skriftligt ti ll 
fö rmån fö r eget yrkande, Se bilagda reservationer. 
Ledamoten fö r Vänsterpartiet reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19.03-19-13. 

Besl utsu nderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 31, 201 7 
Tjänsteskrivelse 2017-03-07 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 41, 2016 
Konsekvensanalys Rockskolan 
Konsekvensanalys LIMUS 
Konsekvensanalys Staffanstorps Musikskola 
Konsekvensanalys Sta ffanstorps Musikskola Piano 

Beslut skickas till 
Ko mmunstyrelsen 

Ord fö randes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista: §34 

Voteringslista 

Ärende: Ändrad taxa för avgifter i musikskolan, 2017-KS-115 

Voteringslist(or) 

Omröstning återremiss 

Ledamot 

Christian Sonesson{M), ledamot 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nino Vidovic{M), ledamot 

La ila Olsen(S), ledamot 

Liliana Lindström(M), ledamot 

Cecilia Cavallin(MP), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabi ch(M), ledamot 

Margareta Pauli(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Carina Dilton(S), ledamot 

Tina Xhemajli(M), vice ordförande 

Björn Larsson((), ledamot 

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 

Åsa Ekstrand{M), ledamot 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Berit Lagergren(M), ledamot 

Bo Malmberg{MP), ledamot 

Fredr ik Andersson(SO), ledamot 

Raili Pikkusaari(V), ledamot 

Eric Hamilton(M), ledamot 

Werner Unger(S), leda mot 

Helene Öhman(--), ledamot 

Nils-Ove Mårtenson{M), ledamot 

Yvonne Nilsson{(), ordförande 

M agnus Lunderquist(KD), ledamot 

Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Maths Johansson(SPI), ledamot 

Richard Fridh(S), ledamot 

Ja 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Staffans torps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Bertil Palm(M), ersättare 

Birgitta Heyle-Wiahl(L), ersättare 

Hali Lidell(S), ersättare 

Rolf Jörgensson(SD), ersätta re 

Resultat 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

24 16 0 



Staffanstorps 
kommun 

Kom munfull mäktige 

Sa mmanträdesprotokoll 2017-04-03 

§35 Förvaltade stiftelser - Verksamhets- och revisionsberättelser för 
år 2016 (2017-KS-56) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga verksamhets- och revisionsberättelser för år 201 6 för av Staffanstorps 
kommun förvaltade stiftelser till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser redovisning av verksamhets- och revisionsberättelse r för år 2016 fö r av 
Staffanstorps kommun förvaltade stiftelser. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att lägga verksamhets- och 
revisionsberättelse r för å r 201 6 för av Staffanstorps kommun förvaltade sti ftelser t ill 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag t ill beslut och fi nner att 
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 33, 2017 
Revisionsberättelse förva ltade stiftelser 201 6 
Verksamhetsberättelse sti fte lser 201 6 
Ekonomisk sammanställning 

Beslut skickas till 
Kommundi rektören 
Ekonomichefen 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Staltansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sa mmanträdesprotokoll 2017-04-03 

§36 Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare" 3 kap §19a 
kommunallagen {2017-KS-74) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare med den ändringen att förkortningen "m.m" under punk ten 6, t redje 
stycket stryks. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap §19b i kommunall agen fö r va rj e mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. 

Lagen innebär i korthet att: 
Kommuner har skyldighet att systematiskt och strukturerat fö lja upp ve rksamhet som 
bedrivs genom upphandlat avta l. 
Kommuner ska genom reglering i sådant avtal möjliggöra allmänhetens insyn i den 
verksamhet som bedrivs. 
Kommunen har en generell informationsskyldighet när enskilda pe rsoner kan vä lja 
mellan olika utförare. 
Fullmäktige, under varje mandatperiod, ska besluta om ett program med generell a 
riktl injer för uppföljning av privata utförare. 

Yrkanden 
Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besl uta att anta Program fö r 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare med den ändringen 
att förkortn ingen "m.m" under punkten 6, tredje stycket stryks. 

Pierre Sjöström (S) yrkar, med instämmande av Dav id Wittlock (MP), att 
kommunfu llmäktige ska besluta att meningen under punkten 6, tredje stycket som 
lyder en ligt fö lj ande: " In fo rmation som kan begäras är exempelvis rörande kval itet, 
avvikelser, årsredovisning m m." ändras till "Information som kan begäras fö r att ge 
all mänheten skälig insyn i verksamheterna är exempelvis ve rksamhetens kvali tet, 
avv ikelser i verksamheten, personalen och deras villkor, miljö, mångfalds- och 
jämstä lldhetsarbete, privata utförares ekonomi och ägarförhållanden och föret rädare. 
(Områden i enlighet med förarbete ti ll SOU 2013:53 Privata utförare- kontroll och 
insyn)" . 

O rdförandes sign I Ju srerandes sign 

/JA! It 
/ Urdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

Ordföranden ställer, sedan kommunfullmäktige godkänt denna propositionsordn ing, 
yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige ha r beslutat i enlighet med 
Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition. 
Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Pierre Sjöströms (S) m.fl . yrkande röstar nej. 

Kommunfullmäktige har med 24 ja-röster och 16 nej-röster beslutat i en lighet med 
Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan. Se voteringsli sta § 36. 

Reservationer 
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Miljöparitet reserverar sig skriftl igt t ill 
förmån för eget yrkande. Se bilaga reservationer. 
Ledamoten för Vänsterpartiet reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Bes I utsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 34, 201 7 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av pr ivata utförare 

Ordförandes sign 

~ -

I Justerandes sign 

/}Af Jt, 
I Urdragsbestyrka nde 
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Staftansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Voteringslista : §36 

Voteringslista 

Ärende: Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare" 3 kap §19a kommunallagen, 2017-KS-74 

Voteri ngsl ist( o r) 

Omröstning 

Ledamot 

Christian Sonesson(M), ledamot 

Pierre Sjöström(S), ledamot 

Nino Vidovic(M), ledamot 

Laila Olsen(S), ledamot 

Lili ana Lindström(M), ledamot 

Cecil ia Cavallin(MP), ledamot 

Torbjörn Lövendahl(S), ledamot 

Eric Tabich(M), ledamot 

Margareta Pauli(M), ledamot 

Ulla Winrup(SD), ledamot 

Carina Dilton (S), ledamot 

Tina Xhemajli(M), vice ordförande 

Björn Larsson((), ledamot 

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 

Åsa Ekstrand(M), ledamot 

Agneta Nilsson(S), ledamot 

Berit Lagergren(M), ledamot 

Bo Malmberg(MP), ledamot 

Fredrik Andersson(SD), ledamot 

Ra ili Pikkusaari(V), ledamot 

Er ic Hamilton(M), ledamot 

Werner Unger(S), ledamot 

Helene Öhman(-- ), leda mot 

Nils-Ove Mårtenson(M), ledamot 

Yvon ne Nilsson (C), ordförande 

Magnus Lunderquist(KD), ledamot 

Marie Saltarski(S), ledamot 

Thomas Carlstedt(M), ledamot 

Maths Johansson(SP I), ledamot 

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 



Staffans10,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Richard Fridh(S), ledamot 

Be rtil Pa lm(M ), ersättare 

Birgitta Heyle-W iahl(L), ersätt are 

Hali Lidell(S), er sä ttare 

Ro lf Jörgensson(SD), ersättare 

Resultat 

Voteringslista 

X 

X 

X 

X 

X 

24 16 0 



Reservation - Förslag till program 
med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för vårt eget yrkande nämligen bifall till 
förslaget med en ändring nämligen att meningen som lyder enligt följande " Information 
som kan begäras är exempelvis rörande kvalitet, avvikelser, årsredovisning m m. ändras till 
"Information som kan begäras för att ge allmänheten skälig insyn i verksamheterna är 
exempelvis verksamhetens kvalitet, awikelser i verksamheten, personalen och deras 
villkor, miljö, mångfalds- och jämställdhetsarbete, privata utförares ekonomi och 
ägarförhållanden och företrädare. (Områden i enlighet med förarbete till SOU 2013:53 
Privat a utförare- kontroll och insyn) 

I kommunallagen anges uttryck ligen att om en kommun eller ett landsting slut er ett avt al 
med en privat utförare ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten skälig insyn i den verksamhet som lämnas över. Hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses ska anges i det program med mål och riktlinje r för de 
kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. Vad insynen ska omfatta 
blir beroende på vilken angelägenhet som avses. Enligt utredningens uppfattning bör det 
dock normalt ställas krav på att uppgifter om exempelvis personalen och dess kompetens, 
utbildningsnivå och kapacitet ska kunna lämnas ut. När kommunen upphandlar tjänst er 
eller använder Lov inom ex socialtjänsten är kvalitet en i de tjänst er som levereras och 
uppföljning av denna av mycket stor vikt eftersom brukarna av dessa tjänst er i regel är i en 
utsatt situation. 

Utredningen som föregick ändringen i lagen föreslår att det ska vara en uttrycklig 
skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som 
bedrivs av privata utförare. Vidare ska det vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett 
program med övergripande mål och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som 
lämnas över till privata utförare. 

Om Staffansto rps kommun menar allvar med att vi ska vara en kvalitetskommun måste vi 
stä lla krav höga krav på insyn gällande faktorer som kan komma att påverka kvaliten 
exempelvis kan personalens sammansättning (utbildningsnivå) men också 
anställningsvillko r (vidaranställda kontra timanställda). 

Vi menar också att det kan vara av intresse att följa upp såväl ekonomin som 
ägarförhållandet. Inte minst om verksamheten ska vid ett upphörande övert as av 
St affanst orps kommun pga. lagstiftningen. Kommunen har exempelvis ett ansvar att 
erbjuda utbildning till elever i kommunen vilket innebär också ett ansvar för kommunen att 
ha en viss beredskap när det gäller att tillhandahålla elevplatser i de kommunala skolorna. 

För Socialdemokraterna 
Staffanstorp 2017-04-03 

Pierre Sjöström (S) 



KF, 3 april 201 7 

miljöpartiet de gröna Q 
STAFFANSTORP 

Reservation mot beslut i ärende 2017-KS-74 
Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare 3 kap § 19a 
kommunallagen (2017-KS-74) 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp reserverar sig mot beslutet att anta programmet 
med föreslagna otydliga formuleringar 

Vi anser att programmet är ett viktigt dokument, som syftar ti ll att öka mcdhorgarnas möj ligheter 

till insyn i kommunala angelägenheter, även när utförandet sker i priva t regi. ,J ust <förför hade vi 

önskat att Pierre Sjöst röms (S) Y'rkande vunnit hifall , då den ursprungl iga ordalydelsen under 

punkten 6, tredje stycket ("Information som kan begäras är exempelvis rörande kvalitet, avvikelser, 

årsredovisning mm.") l~imnar alltför stort tolkningsutrymme över vad "med mera" omfattar för 

företagen och tjänstemännen när de ska ta s tällning till frågor från all män heten. 

\ ' i menar att den föreslagna formuleringen i Pi erres yrkande, som följer intentionerna i föra rbete t 

Lill SOU 2013:53 Privata utförare - kontrol l och insyn, är tydligare: "Information som kan begä ras 

för att ge allmänheten skälig insyn i verksam heterna är exempelvis verksamhetens kvalitet, 

avvikelser i verksam heten, personalen neh ek ras vi llkor, miljö , mångfalds- och järnstä lldhets

arbete, privata utförares ekonomi och ägarförhållanden och företrädare ." Vi anser atl den na 

tydligare formulering vore önskvä rd även i vårt kommunala program . Oavsett vil ket ko mmer vi att 

utgå från att avsikten med det befintliga dokumentet är a tt tillgodose de exempel som näm ns i 

förarbete t, då den otydliga beskrivningen som nu antagits bör tolkas til l fråges tällarens fö rdel. 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock 

Page 36 of 52 



Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

§37 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) om 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande nollvision för 
ungdomsarbetslösheten (2016-KS-452) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om en noll vision fö r ungdomsarbetslöshet i Staffanstorps kommun 
samt att dä rmed anse motionen bifallen. 

Ärendet i korthet 
I en motion har Torbj örn Lövendahl (5) yrkat att Staffanstorps kommun, på samma 
sätt som Vellinge kommun gjort, ska teckna en överenskommelse om en noll vision för 
ungdomsarbetslösheten i kommunen. 

Ungdomsarbets lösheten i Sta ffanstorps kommun är låg, både jämfört med riket och 
Skåne. Antalet öppet a rbetslösa i åldern 18-24 år uppgick t ill 2,7% som årsmedel tal 
för 2016. Detta motsvarar 45 personer. 

Staffanstorps kommun har sedan december 2015 en överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen om en ansökan med medel från Delegationen för unga ti ll arbete -
sk DUA. I denna har identifierats samverkansformer och projekt. 

Med utgångspunkt i tecknade överenskommelser och fö rd dialog med 
Arbetsförmedlingen kan ett avtal om att genomföra en nollvision vara ett komplement 
t ill DUA och en sådan kan omgående tas fram enligt modell för Ve ll inge. 

Yrkanden 
Christian Sonesson (M ) yrkar, med instämmande av Magnus Lunderqu ist (KO), att 
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till kommunstyrelsen att teckna en 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen om en nollvision för ungdomsarbetslöshet i 
Staffanstorps kommun samt att dä rmed anse motionen bifal len. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast fö religger ett förslag ti ll beslut och fi nner att 
kommunfu llmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Ordförandes sign I J usrer,and:iJign I 
/IU ~ -

I Utdragsbestyrkande 
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Staffans to,ps 
kommun 

Besl utsu nderlag 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

Ko mmunstyrelsens beslut § 41 , 2017 
M otio n 

2017-04-03 

Ordförandes sign I J usterandes sign I 

AU~ / 

I Utdragsbestyrkande 
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Stalfansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

§38 Svar på motion från Torbjörn Lövendahl (S) gällande program 
för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata 
utförare (2016-KS-576) 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 
att med det i ärendet redov isade anse motionen bifa llen. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) yrka r i en motion angående program för uppfölj ning och insyn 
i verksamheter som utförs av pri va ta utförare att ett sådant program som anges i 
kommunallagens 3 kap § 19b upprättas . Ändringen i kommunallagen trädde i kraft 1 
januar i 2015 och innebär att kommunfu ll mäktige fö r varje mandatperiod ska anta ett 
program med mål och riktl in jer för hur sådana kommunala angelägenheter som utförs 
av privat utförare ska följas upp samt hur allmänheten ska beredas ti ll fälle till insyn. 
Staffanstorps kommun har tagit fram ett sådant program vilket fö relagts för beslut. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfull mäktige ska besluta att med 
det i ärendet redovisade anse motionen bifa llen. 

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

Beslutsunderlag 
Kommu nstyrelsens beslut § 42, 2017 
Motion 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign 

?'i'.: AIJ /! I Urdragsbesryrkande 
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Staffans10,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

§39 Val av 3 ledamöter, 2 ersättare och 3 revisorer, 3 ersättare till 
Theodor Jönssons stiftelse 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att för tiden 2017-2020 i T heodor Jönssons stiftelse till ledamöter utse: 
Bo Polsten (L), Lommavägen 6, 245 62 Hjärup 
Hans Rochester (M), Wibergs väg 17, 245 32 Staffanstorp 
Gerti N il sson (S), Valthornsgränd 5, 245 42 Staffanstorp 

att för tiden 2017-2020 i Theodor Jönssons stiftelse till ersättare utse: 
Bengt Mårtensson (S), Kastanjevägen 17 B, 245 44 Staffanstorp 
Gunilla Larsson (C), Esarpsvägen 411, 245 91 Staffanstorp. 

att för år 2017 i Theodor Jönssons stiftelse till rev isorer utse: 
Stefan Knutsson (S), Kl ågerupsvägen 15, 245 45 Staffanstorp 
Gert-Inge Hanshammar (M), Lutavägen 1, 245 42 Staffanstorp 
Anders Isaksson (M), Snöbärsvägen 10, 245 44 Staffanstorp 

att för år 2017 i Theodor Jönssons stiftelse till revisorsersättare utse: 
T ho mas Schiffer (S), Terminsvägen 21, 245 64 Hjärup 
Rune Lindahl (M), Finalvägen 16, 245 42 Staffanstorp 
Lennart Svensson (C), Blidvägen 14 c, 245 38 Staffanstorp 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har att utse 3 ledamöter och 2 ersättare samt 3 revisorer och 3 
revi sorsersättare i Theodor Jönssons stiftelse . (dn r 2017-KS-190) 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign 

!IV rfJt 
I Urdragsbesryrkande 
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Staffanstorps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

§40 Val av ledamot i Staffanstorps Centrum AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

2017-04-03 

att entled iga Bo Po lsten (L) från hans uppdrag som ledamot i Staffanstorps Centrum 
AB. 

att till slutet av ordinarie bolagsstämma som hå ll s år 2019 til l ny ledamot i 
Staffanstorps Centrum AB utse Björn Magnusson (L) , Fäladsvägen 9, 245 62 Hj ärup. 

Ärendet i korthet 
Bo Polsten (L) har lämnat in en avsägelse av hans uppdrag som ledamot i Staffanstorps 
Centrum AB. 
Valberedningen föreslår att Björn Magnusson (L) utses ti ll ny ledamot i Staffanstorps 
Centrum AB efter Bo Polsten. (L). 
(dnr 2017-KS-189) 

Ordförandes sign J Ju sterandes sign J 

/Jif ~ 
J Utdragsbestyrkande 
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Stalfans to,ps 
kommun 

Kom munfull mäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

§41 Svar på interpellation ställd till socialnämndens ordförande om 
väntetider inom äldreomsorgen (2017-KS-51) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till hand lingarna. 

Ärendet i korthet 
Pierre Sjöström (S) har lämnat in en interpellation stä lld till socialnämndens ordförande 
om väntetider inom äldreomsorgen. Vid dagens sammanträde 
besvarade socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) interpellationen enl igt i 
ärendet fö religgande skriftligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från socialnämndens ordförande, Pierre Sjöström (S), Magnus 
Lunderquist (KO), Christian Sonesson (M) och Pia Jönsson (S) konstaterar 
ordföranden Yvonne Ni lson (C) att ordet ej begärs för ytterligare anföranden och 
fö rklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
I nterpellationssvar 
Interpellation 
Kommunfullmäktiges beslut § 18, 201 7 

Ordförandes sign I Utdragsbestyrkande 

Page 42 of 52 



Staffansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

§42 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
gällande trygghet under Bråhögscupen (2016-KS-679) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en interpellation stä lld 
till kommunstyrelsens ordförande gällande trygghet under Bråhögscupen. Vid dagens 
sammanträde besvarade kommunstyrelsens ordförande Christian Sonessson (M) 
interpellationen en ligt i ärendet föreliggande skriftligt interpe llationssvar. 

Efter yttrande från kommunstyrelsens ordförande och Torbjörn Lövendahl (S) 
konstaterar ordföranden Yvonne Nilson (C) att ordet ej begärs för ytterligare 
anföranden och förklarar därefter öve rl äggningen avslutad. 

Bes I utsu nderlag 
lnterpellationssvar 
Interpellation 
Kommunfullmäktiges beslut § 17, 2017 

J Utdragsbestyrkande 
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S ta flan s torps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

§43 Svar på interpellation ställd till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande förslag till 
detaljplan för Stanstorp 1 :809, Bråhögsbadet (2017-KS-113) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S} har lämnat in en interpellation ställd til l mil jö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande gä llande fö rslag till detaljplan för Stanstorp 
1:809, Bråhögsbadet. Vid dagens sammanträde besvarade mil jö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Eric Tabich (M} interpe ll ationen enligt i 
ärendet föreliggande skriftligt interpellationssvar. 

Efter yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Torbjörn 
Lövendahl (S} konstaterar ordföranden Yvonne Ni lson (C} att ordet ej begärs för 
ytterligare anfö randen och fö rklarar därefter överläggningen avslutad. 

Beslutsunderlag 
Interpel lat ionssvar 
Interpellation 
Kommunfullmäktiges beslut § 27, 2017 

Ordförandes sign I Justerandeflf.1 

/ll,l ()t1;t: 
I Utdragsbestyrkande 
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Staffans torps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

§44 Beslut om handläggning av medborgarförslag gällande 
rondellbygge korsningen Dalbyvägen - Industrivägen {2017-KS-114} 

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

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 3 mars 2017 inkommit ett medborgarfö rslag 
gällande ronde llbygge i korsni ngen Dalbyvägen - r ndustrivägen i Staffanstorp. 

En ligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige ti ll kommunstyre lsen eller 
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom 
medborgarförslag, utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller av större vik t. 
Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium lägga fram förs lag till beslut om att överlämna medborgarfö rslaget. 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 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C) föreslå r 
därför att medborgarförslaget överlämnas ti ll tekniska 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 konstaterar att det endast fö religger ett fö rslag t ill beslut och finner att 
kommunfullmäktige ha beslutat i enlighet med detta. 

Bes I utsu nderlag 
Ordförandeskrive lse 2017-03-22 
Medborgarförslag 

Beslut skickas till 
Tekniska nämnden 

Ordförandes sign 

r 
I Justera ndes sign 

;p/ Jt, I Utdragsbestyrkande 

Page 45 of 52 



Staffansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Samma nträdesprotokoll 2017-04-03 

§45 Beslut om handläggning av medborgarförslag om att 
gräsmattan mellan Tranchells väg och Brf Sockertoppens garage 
ändras till snedställda parkeringsplatser (2017-KS-135) 

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

Ärendet i korthet 
Till Staffanstorps kommun har den 14 mars 2017 inkommit ett medborgarförslag om 
att gräsmattan mellan Tranchells väg och Brf Sockertoppens garage ändras ti ll 
snedställda parkeringsplatser. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fu llmäktige till 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 vi kt. 
Kommunfullmäktiges ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges 
presidium lägga fram förslag ti ll beslut om att överlämna medborgarförs laget. Sådana 
beslut få r fa ttas utan föregående beredning. Samråd har hållits om beslutsförslaget. 

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar fö r sådana frågor som 
medborgarförslaget rör. Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Nilsson (C} föres lår 
därför att medborgarfö rslaget överl ämnas ti ll tekniska nämnden för beredning och 
beslut . 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Ni lsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska bes luta att 
överlämna medborgarfö rslaget ti ll tekniska nämnden 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. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskri velse 20 17-03-22 
Medborgarförslag 

Beslut sk ickas till 
Tekniska nämnden 

Ordförande s sign 

r ·-
. L 

I Utdragsbesryrkande 
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Staffansto,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 

§46 Anmälningar (2017-KS-88) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i korthet 

2017-04-03 

a) Socialnämndens beslut § 12, 201 7, gällande kvartals- och ind ividrapporter 2016 
enligt 4 kap I § Sol och 9 § LSS. Dnr 2016-KS-141 
b) Tekniska nämndens beslut § 60, 2016, om medborgarförslag gä llande komplette ri ng 
av ga tubelysning på Dressinvägen i Hjärup. Dnr 2015-KS-465 
c) Tekniska nämndens beslut § 56, 2016, gä llande medborgarförslag om att 
kommunen inte ska upplåta mark eller lokal för försäljning av fyrverke rier in fö r 
nyåren. Dnr 2016-KS-163 
d) Tekniska nämndens beslut § 45, 201 6, gällande medborgarfö rslag om parkering vid 
Jeppsagård. Dnr 201 6-KS-l 88 
e) Tekniska nämndens beslut § 44, 201 6, om medborgarförslag gäl lande trafi khinder i 
området Trädgårdslunden, Hjärup. Dnr 201 6-KS-345 
f) Tekniska nämndens beslut § 59, 2016, gällande medborgarförslag angående 
tra fiksäkerhet. Dnr 2016-KS-526 
g) Tekniska nämndens beslut § 58, 2016, gä llande medborgarförslag om att bygga ut 
"gästparkeringen" vid Borggård samt att tillåta parkering längs hela Skråvägen i 
Sta ffanstorp. Dnr 2016-KS-507 
h) Tekniska nämndens beslut§ 57, 201 6, gällande medborgarförs lag om fler cykelstä ll 
utanför Rådhuset i Staffanstorp. Dnr 201 6-KS-520 
i) Socialnämndens beslut § 6, 2017, gä llande medborgarförslag om att kunna boka en 
hel fä rdtjänstbil för att transportera saker. Dnr 201 6-KS-456 
j) Beslut från Länsstyrelsen Skåne gä ll ande överklagande av kommunfull mäktiges 
beslut att anta detaljplan för del av Hj ärup 18:2 m.fl., Staffansto rps kom mun. Dnr 
2016-KS-11 5 
k) Bes lu t från Länsstyrelsen Skåne gä llande ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige. Dnr 2016-KS-461 

Besl utsunderlag 
Anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-04 
Anmälningar KF 201 7-03-04 

Beslut skickas till 
Kansli 

Ordförandes sign 

Jr/ 
[ Justerand jffi2n . j 

/1/J ci~ 
[ Utdragsbestyrkande 

Page 47 of 52 



Staffans10,ps 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2017-04-03 

§47 Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden av Hali Liddell (S} (2016-KS-461} 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Hali Liddell (S) från hennes uppdrag som ersätta re i barn- och 
utbildningsnämnden, samt 
att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Magnus Lindberg (S), 
Vetevägen 28 , 245 43 Staffanstorp 

Ärendet i korthet 
Hali Liddell (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden enligt i ärendet fö religgande skri velse. 
Valberedningens vice ordförande föreslå att Magnus Lindberg (S) utses t ill ny ersättare 
i nämnden efter Hali Liddell (S) . 

Bes I utsunderlag 
Avsägelse 

Ord fö randes sign I Jusrerandes sign 

JrJ J}f-
I Utdragsbesryrkande 
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§48 Inkommen motion från Pia Jönsson (S) om förväntade lediga 
lokaler (2017-KS-160) 

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

Ärendet i korthet 
Pia Jönsson (S) har lämnat in en motion om förväntade lokaler. 

Bes I utsunderlag 
Motion 

Ord fö randes sign I Urdragsbesryrkande 
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§49 Inkommen motion från Torbjörn Lövendahl (S) om kommunal 
flaggpolicy (2017-KS-159) 

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

Ärendet i korthet 
Torbjörn Lövendahl (S) har lämnat in en motion om kommunal flaggpol icy. 

Beslutsunderlag 
Motion 

Ord förandes sign I Utdragsbesryrkande 
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§50 Återkallande av motion om utbyggnad av kommunala bad 
tillsammans med närliggande kommuner (2014-KS-91) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att återkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning til l inkommen 
skrivelse om återkallande av motion om utbyggnad av kommunala bad till sammans 
med närliggande kommuner, samt 
a tt avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Ärendet i korthet 
Bjö rn Magnusson (L) har den 31 mars 2017 återkallat sin motion om utbyggnad av 
kommunala bad tillsammans med närliggande kommuner daterad 2014-02-17. 

Yrkanden 
Ordföranden Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 
återkalla beredningsuppdraget till kommunstyrelsen med hänvisning t il l inkommen 
skri velse om återkallande av motion om utbyggnad av kommunala bad til lsammans 
med närliggande kommuner, samt att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

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 
Skri velse med anledning av återkallad motion 201 7-04-03 
Motion 

Beslut skickas till 

Ordförandes sign I J usterand/J~n 

/IAI c(~/ 
I Utdragsbestyrkande 
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Tina Xhemajli (M) uppvaktas med anledning av sin föde lsedag. 

I Utdragsbestyrkande 
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