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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-09-24

nnehållsförteckning Sid

§ 147 Parentation 5

148 Besvarande av motion om ändring av regler om sammanträdes- 6
arvode till förtroendevalda

149 Besvarande av motion om bemanning och omsorgstyngd i äldreom- 8
sorgen

§ 150 Besvarande av motion om att hålla en folkomröstning om byte av 10
kommunnamn

151 Besvarande av motion om att erbjuda sysselsättning till arbetsföra 12
unga som har försörjningsstöd

152 Besvarande av motion om utarbetande av en kostpolicy för Staf- 14

fanstorps kommun

153 Godkännande av ställföreträdare för utgivare för Staffanstorps 17

kommuns webb-TV-s andningar
* *

154 Överlämnande av medborgarförslag om hastighetsbegränsande åt- 18
gärder på Möllebergavägen i Staffanstorp m m

155 Borgensram för Sydvatten AB:s låneskulder/ höjning av 19

§ 156 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) angående sommar- 20
skola

§ 157 Remittering av motion från Ralph Friberg (SF) angående behov av 21
oppositionsråd

158 Remittering av motion från Björn Magnusson (FP) om motioner 2 22

159 Ställande av mterpellation från Ralph Friberg (SP) till tekniska 23

nämndens ordförande om parkeringen på Ölandsvägen

O rd fö ra n d ens sign Justerandens^ign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-09-24

160 Besvarande av interpellation från Lena Persson (FP) till kommunsty- 24
relsens ordförande m fl angående läraryrkets status

§ 161 Ställande av interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och 25
utbildningsnämndens ordförande angående inriktningsdokument
"Framtidens skola och framtidens miljöer //

§ 162 Ställande av interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och 26
utbildningsnämndens ordförande angående Mellanskolans framtid

§ 163 Ställande av interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och 27
utbildningsnämndens ordförande angående BråhÖgsskolans framtid

§ 164 Val av ny ledamot i demokratiberedningen efter Claes- Henrik 28

Rosell (FP)

§ 165 Val av ny suppleant i styrelsen för Staffanstorps Centrum AB re- 29

spektive Staffanstorpshus AB efter Laila Olsen (S)

§ 166 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen/ efter Olle Benner (MP) 30

g 167 Avsägelse från Jan-Erik Malm av uppdrag som ledamot i kommun- 31
fullmäktige

168 Avsägelse från Lars Sernham av uppdrag som ledamot i social- 32

nämnden jämte eventuellt fyllnadsval

169 Val av revisor i Samarbetsnämnd l/ 2 och 3 för vissa kommunin- 33

terna stöd- och servicetjänster

§ 170 Avsägelse från Björn Magnusson (FP) av uppdrag som ersättare i 34
kommunstyrelsen jämte eventuellt fyllnadsval

§171 Anmälningar 35

§ 172 Val av ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter 37

Lennart Nilsson (S)

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s b estyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-09-24

§ 173 Ställande av interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till tekniska 38
nämndens ordförande angående //Vallrenovering och ny cykelväg //

174 Remittering av motion från Ralph Friberg (SP) om ny infart till 39
Gästis

Ordförandens sign Jusfer^den^ sign Utd rågs bestyrkande
^JÄ*-
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Bilaga A
*.

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
Q

MÅNDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2012

t*

Ärende då ersättare

Ordinarie ledamöter Tianstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandm M

Torbjörn LÖvendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila OIsen s

Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Liliana Lindström M

LeifWidmark

Carina Dilton s

Nils-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M Pierre Lindberg
Björn Stigbor^ s

Yvonne Nilsson c

Berit Lagergren M

Shkurte Xhemajli M
* »

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s

Line Weckström M

Cecilia Cavallm MP

Morgan Jonsson M

Pia Jönsson s

Anders Olin M Eric Hamilton

SD)(-

Margareta Pauli M

Werner Unger s

Ralph Friberg SF

Sune Cederpil M

Max JÖrgensen M

Marie Saltarski s

Mia Hamnedalen M

Lena Persson FP

Eric Tabich M

RenéeStisborg s
rf.(.»fr c

Magnus Lunderquist KD

Thomas Carlstedt M

* För Sverigedemokraterna saknas ledamot att tjänstgöra vid sammanträdet.
For frånvarande ledamöter Björn Larsson (C) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.?f-*

C^4 'r,rj
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sam manträdesdatu m

Kommunfullmäktige § 147 2012-09-24

Parentation

Med anledning av kommunfullmäktigeledamoten Olle Benners bortgång den
22 juli 2012 håller ordföranden Ewa Thalén Finne (M) ett minnesanförande.
Därefter hedrar kommunfullmäktige Olle Benners minne med en tyst minut.

Ordförandens sign Justerandenssign U td ragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124 2012-08-27

Kommunstyrelsen g 107 2012-09-10

Kommunfullmäktige § 148 2012-09-24

Besvarande av motion om ändring av arvodesregler (dnr
Ks 2012.208)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Rolf Lind (MP) väckt motion om ändring av reglerna om ersättning till för-
troendevalda så att sammantradesarvode skall utbetalas till ledamöter och er -
sättare för alla timmar under dygn som sammanträde vara/ och att arvodet skall
höjas med 100% efter åtta timmars tjänstgöring/ vilken motion kommunfull-
mäktige den 11 juni 2012, § 143, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för
beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt nu gällande regler om
ersättning till förtroendevalda utbetalas sammanträdesarvode vid flera sam-
manträden/förrättningar samma dag med faktisk tid/ dock för högst åtta tim-
mar per dag/ vilken bestämmelse även anses reglera vilken rätt till arvode som
finns vid förtroendevalds närvaro vid ett och samma sammanträde under en
dag.

Arbetsutskottet/ som konstaterar att ändringar av bestämmelser om ersättning
till förtroendevalda regelmässigt endast görs inför nya mandatperioder/ gör
den bedömningen att det saknas anledning att för närvarande/ på sätt som före-
slås i motionen/ ändra gällande regler om sammanträdesarvode till förtroende-
valda, vilka har antagits av ett enigt kommunfullmäktige vid dess samman-
trade den 20 december 2010, § 101, dock att vid nästa Översyn av dessa regler
bör övervägas sådan ändring som föreslås i motionens första att-sats.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsut-
skottets beslutsförslag.

O rdfö ra n dens sign Justej^ndens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunfullmäktige 2012-09-24

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lethins (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att avslå motionen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Rolf Lind (MP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) och Rolf Lmds (MP) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kommunfull-
mäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
7
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125 2012-08-27

Kommunstyrelsen § 108 2012-09-10

Kommunfullmäktige § 149 2012-09-24

Besvarande av motion om bemanning och omsorgstyngd
i äldreomsorgen (dnr Ks 2012.215)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Laila Olsen (S) väckt motion om bemanning och omsorgstyngd i äldreom-
sorgen/ vilken motion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, g 144, beslutat att
remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att de olika åtgärder som föreslås
redovisas i den i ärendet aktuella motionen faller inom ramen för sociahiämn-

dens ansvarsområde/ att föreslagna redovisningar inte avser något av sådant
slag att det skall vara föremål för kommunfullmäktiges sakprövning/ i följd
varav av motionären föreslagna uppdrag om redovisning inte bör lämnas/ samt
att i den mån socialnämnden finner skäl att informera kommunfullmäktige om
nämndsangelägenheter står det socialnämnden fritt att göra så.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsut-
skottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lethins (M) yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ dä votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de
/
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunfullmäktige 2012-09-24

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
'I
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 126 2012-08-27

Kommunstyrelsen g 109 2012-09-10

Kommunfullmäktige § 150 2012-09-24

Besvarande av motion om att hålla en folkomröstning om
byte av kommunnamn (dnr Ks 2012.202)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om att i anslutning till val till kommun
och riksdag år 2014 hålla en folkomröstning i frågan om byte av kommurmamn/
vilken motion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 126, har beslutat att re-
mittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att/ som motionären också har re-
dovisat/ kommunfullmäktige den 23 april 2012, § 59, då efter votering med röst
siffrorna 37 mot tre/ har avslagit en motion innehållande förslag att utreda möj-
lighetema till att Staffanstorps kommun byter namn till Uppåkra kommun.

Enligt arbetsutskottets mening saknas regelmässigt skäl för att anordna folkom-
röstningar i frågor i vilka det finns en bred politisk enighet i kommunfullmäk-
tige. Vidare bedöms att då det motionen gäller så nyligen har varit föremål för
kommunfullmäktiges prövning saknas anledning att bifalla motionen.

Arbetsutskottet låter vidare till protokollet anteckna att för det fall den politiska
majoritetens mening i en viss fråga faktiskt inte återspeglar kommuninnevå-
narnas uppfattning i denna/ finns rätt för de röstberättigade i kommunen (då
minst tio procent av dessa) att i kommunfullmäktige väcka ärende om att hålla
folkomröstrting i frågan (se 5 kap 23 § kommunallagen)/ varvid efter sådant
folkinitiativ kommunfullmäktige skall besluta att folkomröstning skall hållas
om frågan är av sådant slag att kommunfullmäktige kan besluta om den/ och
inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs' följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsut-
skottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerande^ sjgn U td rågs bestyrka n d e
.^

/1/\f
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunfullmäktige 2012-09-24

* *

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
* .

vart och ett av Henrik Lethins (M) och Helene Öhmans (FP) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att avslå motionen.

* <

Mot beslutet reserverar sig skriftligen Helene Öhman (FP) enligt bilaga l

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Björn Stigborg (S) yrkar/ med instämmande av Michael Sandin (M)/ att kom-
munfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Björn Magnusson (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
.

motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Björn Stigborgs (S) m fl och Björn Magnussons (FP) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Björn Stigborgs (S) m fl yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Ordförandens sign Justerande^ ^ign Utdrag s bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127 2012-08-27

Kommunstyrelsen § 110 2012-09-10

Kommunfullmäktige § 151 2012-09-24

Besvarande av motion om att erbjuda sysselsättning till
arbetsföra unga som har försörjningsstöd (dnr Ks
2012.201)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om att Staffanstorps kommun skall er-
bjuda sysselsättning till arbetsföra unga som har fÖrsörjningsstöd/ vilken mo-
tion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 125, har beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i den i ärendet aktuella motio-
nen föreslagna prövningar och åtgärder faller inom ramen för socialnämndens
ansvarsområde/ samt att ärendet inte är av sådant slag at det skall vara föremål
för kommunfullmäktiges sakprövning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsut-
skottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lethins (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Juste rån ig n Utdragsbestyrkande
n./
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunfullmäktige 2012-09-24

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att Överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsfÖrslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

o

Kommunfullmäktige har således beslutat

att Överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

ÖrdföTandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

/^^- r /yQs^ ,1.
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128 2012-08-z/
T"7

Kommunstyrelsen § 111 2012-09-10

Kommunfullmäktige § 152 2012-09-24

Besvarande av motion om utarbetande av en kostpolicy
för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.200)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion om utarbetande av en kostpolicy för Staffans-
torps kommun/ vilken motion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 124, har
beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta kommunfullmäktige besluta att/ med hänvisning till
det i tjänsteskrivelse i ärendet redovisade/ avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommun-
direktören att inför nästa kosfrupphandling bland annat beakta vad som fram-
går av motionen/ samt att därmed anse motionen besvarad.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla hans eget yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ med hänvisning till det i frjänsteskrivelse i ärendet redovisade/ avslå motio-
nen.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntUgen/ då till förmån för
eget yrkande.

Ö rdförä n d ens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkände

u/?
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunfullmäktige 2012-09-24

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall
besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att uppdra till kommundirektören att inför nästa kost-
upphandling bland annat beakta vad som framgår av motionen/ samfr att där-
med anse motionen besvarad.

*

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att återremittera
ärendet till kommundirektören för vidare utredning och bearbetning av be-
slutsunderlaget då bl a i form av tydligare dokumentation.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
* *

på Helene Öhmans (FP) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande/ vil-
ket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Henrik Lethins (M) och Torbjörn
Lövendahls (S) respektive yrkande om avgörande av ärendet i sak enligt ovan/
och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bi-
falla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med hänvisning till det i tjänsteskrivelse i ärendet redovisade avslå motio-
nen.

» »

Helene Öhman (FP) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
yrkandena om avgörande av ärendet i sak att hon inte deltar i kommunstyrel-
sens beslut i ärendet i denna del.

Ordförandens sign Juster^ndens sign Utdragsbestyrkande
uM£7 /
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^3^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunfullmäktige 2012-09-24

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna till förmån för Torbjörn Lövendahls (S) yrkande.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Björn Magnusson (FP) yrkar/ med instämmande av Björn Stigborg (S) och
Cecilia Cavallm (MP)/ att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla motionen.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) och Björn Magnussons (FP) m fl respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Michael Sandins (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Björn
Magnussons (FP) m fl yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges 21 ja-röster/ och 18 nej-röster/ se bilaga l.
o

Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ med hänvisning till det i frjänsteskrivelse i. ärendet redovisade/ avslå motio-
nen.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Folkpartiet Libera-
lerna enligt bilaga 2/ dels muntligen ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^./.d.>
t
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Bilaga l
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE

t» o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2012

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 152/12
»<

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindsfrröm M x

LeifWidmark x

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M Pierre Lindberg x

Björn Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^er^ren M x

Shkurte Xhemajli M x

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

ecilia Cavallin MP x
/^

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M Eric Hamilton x

SDt-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

MaxJÖr^ensen M x

VTarie Saltarski s x

Vtia Hamnedalen M x

ena Persson FP x

ric Tabich M x1-1

Renée Sti^bors s x
f-»- c

vla^nus Lunderquist KD x

'hörnas Carlstedt M x

wa Thalén Finne M xH

* För Sverigedemokraterna saknas ledamot att tjänstgöra vid sammanträdet. 21 18
X-» För frånvarande ledamoten Björn Larsson (C) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.^^tei^jj(^



KF § 152/12 Bilaga 2

iSS^
Folkpartiet Liberalerna

Staffanstorp - UPPÅKRA - Hjärup

RESERVATION

Folkpartiet Liberalerna reserverar sig mot beslutet i fullmäktige den 24 september
2012, § 8, till förmån för eget yrkande.

> »

Ärendet avsåg en av oss inlämnad Motion att anta en Kostpolicy för kommunen.

Det torde inte råda någon oenighet om att man inte kan uppställa ett generellt krav
på tillämpning av Svensk djuromsorgslagstiftnmg vid upphandling av livsmedel/
särskilt då det finns EU-rättsliga minimumregler på området.
Detta anses diskriminerande.

Genom att avstå från att ställa berättigade krav i en kostpolicy/1 ex enligt
Miljöstyrmngsrådets upphandlingskriterier/ har man automatiskt intagit en omvänd
diskriminermgssyn.
Den styrande majoriteten i Staffanstorps Kommun har genom sitt beslut att avslå
motionen/ fullt ut accepterat att svenska livsmedelsproducenter skall diskrimineras i
förhållande till andra produktionssystem. Det är bedrövligt!

Hjärup den 27 September 2012

Folkpartiet Liberalerna i Staffanstorps kommun

Björn Magnusson

e ^/
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^a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 153 2012-09-24

Godkännande av ny ställföreträdare för utgivare för Staf-
fanstorps kommuns webb-TV-sändningar (dnr Ks
2011.101)

Kommunfullmäktige upptar ärende om godkännande av ny ställföreträdare för
utgivare för Staffanstorps kommuns webb-TV-sändningar efter Annica
Carlstedt (M)/ som avsagt sig samtliga uppdrag för Staffanstorps kommun/ och
som av kommunfullmäktige beviljats entledigande från dessa.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
godkänna kommunfullmäktiges förste vice ordförande Shkurte Xhemajli (M)
som ställföreträdande utgivare för Staffanstorps kommuns webb-TV-sänd-

*

mngar.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna kommunfullmäktiges förste vice ordförande Shkurte Xhemajli
(M) som ställföreträdande utgivare för Staffanstorps kommuns webb-TV-
sändningar.

Ordförandens sig-n Juster^n^e^s sign Utdragsbestyrkande

T?/^

//
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 154 2012-09-24

Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder,
överlämnande av (dnr 2012.242)

Till Staffanstorps kommun har den 28 juni 2012 inkommit ett medborgarförslag
om att det på Möllebergavägen anläggs en s k vägbula m m.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrel-
sen eller annan nämnd Överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag/ då utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller an-
närs av större vikt. Vidare gäller att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande
att/ efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag till
beslut om överlämnande av medborgarförslag. Sådana beslut får fattas utan
föregående beredning. Föreskrivet samråd har hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar/ då tekniska nämnden svarar för så-
dana slags ärenden som medborgarförslaget rör/ och ärendet inte kan anses
vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att kommunfull-
mäktige ska besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i förelig-
gande ärende/ väckt genom medborgarförslag/ om att det på Möllebergavägen i
Staffanstorp anläggs farthinder m m.

Sedan överläggningen förklarats avslutat ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande, vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter befästes med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden Överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag om att det på Möllebergavägen i Staffanstorp anläggs
farthinder m m.

Ordförandens sign Juster s sign Ufdragsbestyrkande
y?/s. -^L.r
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 155 2012-09-24

Borgensram för Sydvatten AB:s låneförbindelser (dnr Ks
2012.269)

Kommunfullmäktige upptar ärende enligt kommunstyrelsens beslut den 19
september 2012, vilket har föranletts av Sydvatten AB: framställan till delägar-
kommunerna om dessas respektive borgensteckning för ett nytt lån om
121 000 000 kronor.

Vid ärendets handläggning i kommunfullmäktige framställs följande yrkande.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Michael Sandins (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hen-
nes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ enligt gällande och eventuellt framtida konsortialavtal för regional vatten-
försörjning mellan Sydvatten AB:s ägare/ det högsta belopp Staffanstorps
kommuns sammanlagda borgensåtaganden för Sydvatten AB:s upplåning får
uppgå till är 33 000 000 kronor jämte ränta och kostnader.

Ordförandens sign Juste randens sign Utd råg sbesty rkande

Vi
\̂
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39)

^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 156 2012-09-24

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.220)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om sommarskola.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till kommunstyrel-
sen.

Ordföra n d en s s Ign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
^s !\^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 157 2012-09-24

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.275)

Anmäls av Ralph Friberg (SP) väckt motion om behov av oppositionsråd.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till kommunstyrel-
sen.

t

*

Ordförandens sign J u sté rände n s sign Utdragsbestyrkande

^ ^
A^ J-l.

^

^
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 158 2012-09-24

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.278)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om motioner 2.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till kommunstyrel-
sen.

Ordförandens sign Justerandenssion Utd råg s bestyrka n de

u:\
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 84 2012-04-23

Kommunfullmäktige § 132 2012-06-11

Kommunfullmäktige § 159 2012-09-24

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2012.125)

Anmäls interpellation från Ralph Friberg (SP) till tekniska nämndens ordfö-
* *

rande om parkeringen på Olandsvägen.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s b esty rka n de
/

^ /) IJ,1
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 134 2012-06-11

Kommunfullmäktige § 160 2012-09-24

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2012.174)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
om läraryrkets status.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2012 besvarar kom-
munstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) ställd interpellation enligt i
ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs
för ytterligare anförande/ och förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbesfyrkande
r

^ IÅ
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 161 2012-09-24

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.272)

Anmäls interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och utbildmngs-
nämndens ordförande om inriktningsdokumentet "Framtidens skola och fram-
tidens miljöer".

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

Härefter besvarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic
(M) ställd interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Cecilia Cavallin (MP) konstaterar ordföranden att ingen begär
ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar Över -
läggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

O rdfö ra n d ens sign Justepapdjsr^s sign Utdragsbestyrkande
^y-

.^p./

-/
9



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 162 2012-09-24

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.273)

Anmäls interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande om Mellanskolans framtid.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

Härefter besvarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic
(M) ställd interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Cecilia Cavallin (MP) konstaterar ordföranden att ingen begär
ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar över-
läggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandpr|S sign U td råg s bestyrkande

® /1/J
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 163 2012-09-24

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.274)

Anmäls mterpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och utbildnings-
nämndens ordförande om Bråhögsskolans framtid.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

Härefter besvarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic
(M) ställd interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Cecilia Cavallm (MP) konstaterar ordföranden att ingen begär
ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar över-
läggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e

d% /;/. ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 141 2012-06-11

Kommunfullmäktige § 164 2012-09-24

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Claes-Henrik Rosell (FP) av hans uppdrag som ledamot i
Demokratiberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Claes-Henrik Rosell (FP) entledigande från hans uppdrag som leda-
mot i Demokratiberedningen/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Claes-
Henrik Rosell (FP) som ledamot i Demokratiberedningen.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 24 september 2012
ärende om val av ny ledamot i Demokratiberedningen efter Claes-Henrik Rosell
(FP).

Kommunfullmäktige beslutar

att för resterande del av mandatperioden/ som ledamot i Demokratibered-
ningen utse Bo Polsten (FP)/ Lommavägen 6/ 245 62 HJärup.

Ordförandens sign Jus n ns sign U tdrägsbestyrkande

/lfJ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfulhnäktige g 145 2012-06-11

Kommunfullmäktige § 165 2012-09-24

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Laila Olsen (S) av hennes uppdrag som suppleant i sty-
relserna för Staffanstorps Centrum AB respektive Staffanstorpshus AB.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Laila OIsen (S) entledigande från hennes uppdrag som suppleant i
styrelserna för Staffanstorps Centrum AB respektive Staffanstorpshus AB/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Laila Olsen
(S) som suppleant i styrelserna för Staffanstorps Centrum AB respektive Staf-
fanstorpshus AB.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 24 september 2012
ärende om val av ny suppleant i styrelserna för Staffanstorps Centrum AB re-
spektive Staffanstorpshus AB efter Laila Olsen (S).

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Laila Olsen
(S) som suppleant i styrelserna för Staffanstorps Centrum AB respektive Staf-
fanstorpshus AB.

Ordf ö ra n d ens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
ft

wf

>
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 166 2012-09-24

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 24 september 2012
ärende om val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Olle Benner.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ersättare i kommunstyrelsen
efter Olle Bermer utse Rolf Lind (MP)/ Johannas väg 10, 245 63 Hjärup.

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande

^T
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 167 2012-09-24

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Jan-Erik Malm av hans uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jan-Erik Malm entledigande av hans uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige/

att till Länsstyrelsen i Skåne län framställa om röstsammanräkning för utseende
av ny ledamot i kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun efter Jan-Erik
Malm.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 168 2012-09-24

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Lars Sernham (S) av hans uppdrag som ledamot i social-
nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ från den l oktober 2012, bevilja Lars Sernham (S) entledigande från hans
uppdrag som ledamot i socialnämnden/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Lars
Sernham (S) som ledamot i socialnämnden.

ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 169 2012-09-24

Val av revisor i samarbetsnämnder för vissa kommuninterna

stöd- och servicetjänster (dnr Ks 2012.11)

Kommunfullmäktige upptar ärende om val av revisor i gemensamma samar-
betsnämnder.

Kommunfullmäktige beslutar

att i Samarbetsnämnd l för kommuninterna stöd- och servicetjänster som revi-
sor utse Anders Isaksson (M)/ Snöbärsvägen 10, 245 44 Hjarup/

att i Samarbetsnämnd 2 för kommuninterna stöd- och servicetjänster som revi-
sor utse Anders Isaksson (M)/ Snöbärsvägen 10, 245 44 Hjärup/ samt

att i Samarbetsnämnd 3 för kommuninterna stöd- och servicetjänster som revi-
sor utse Anders Isaksson (M)/ Snöbärsvägen 10, 245 44 Hjärup.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 170 2012-09-24

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Björn Magnusson (FP) av hans uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Björn Magnusson (FP) entledigande från hans uppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen/ samt

att, för resterande del av mandatperioden/ ny som ersättare i kommunstyrelsen
utse Gisela Nilsson (FP)/ Lommavägen 8/ 245 62 Hjärup.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 171 2012-09-24

Anmälningar

a) Protokoll fört vid årsstämma 2012-04-18 i Staffanstorps Kommunfastigheter
AB

b) Protokoll fört vid årsstämma 2012-04-18 i Staffanstorps Energi AB

c) Protokoll fört vid årsstämma 2012-04-18 i Staffanstorps Energi AB

d) Protokoll fört vid årsstämma 2012-05-15 i Staffanstorps Centrum AB

e) Kävlinge kommuns beslut om att teckna avtal för gemensam samarbets"
nämnd 3 från och med den l september 2012 m m/ tillsammans med beslut
om val av representanter i denna nämnd

f) SN § 66/12 med rapport om ej verkställda beslut enligt 4 kap l g SoL och 9
LSS

g) Länsstyrelsens i Skåne län protokoll 2012-06-27 med val av ny ledamot i
kommunfullmäktige

h) Länsstyrelsens i Skåne län protokoll 2012-06-28 med val av ny ledamot och ny
ersättare i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet Socialdemokraterna

i) TN § 43/12 med beslut om yttrande Över revisionsrapport //Kommunfull-
mäktiges beslut om investering i landsvägsbelysning år 2011"

j) TN § 31/12 med beslut i ärende enligt överlämnat medborgarförslag om toa-
lett på Gullåkra mosses rekreationsområde

k) TN g 32/12 med beslut i ärende enligt överlämnat medborgarförslag om in-
fartsmarkering till Väderbyn

l) TN § 38/12 med beslut i ärende enligt Överlämnad motion om hundrastplats i
Hjärup

Ordförandens sign Justerandenssign U td råg s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-09-24

m) TN § 40/12 med beslut i ärende enligt överlämnad motion om parkeringsytor
i Stationsbyn i Hjärup

n) TN § 41/12 med beslut i ärende enligt överlämnad motion om undergång vid
.

rondellen Önsvalavägen/Västanvägen

o) TN § 46/12 med beslut i ärende enligt överlämnad motion om skyltning av
Coyet^ägen i Hjärup

p) TN § 47/12 med beslut i ärende enligt överlämnad motion om uppsättning av
vagvisningskartor vid pågatågsstationen m fl platser i Hjärup

q) TN § 50/12 med beslut i ärende enligt överlämnad motion om julutsmyckning
i Hjärup

r) Protokoll fört vid årsstämma 2012-06-01 i Sydvatten AB

s) Tackkort för deltagande vid begravning

t) KS § 103/12 med ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun per 2012-
05-31

u) Länsstyrelsen i Skåne läns protokoll 2012-08-27 med beslut om val av ny le-
damot och ersättare för Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerande^ sign Utdrag s bestyrkande
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Kommunfullmäktige § 172 2012-09-24

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Kommunfullmäktige upptar ärende om val av ny ersättare i miljö- och sam"
hällsbyggnadsnämnden efter Lennart Nilsson (S) som av kommunfullmäktige
den 11 juni 2012, g 108, beviljats entledigande från detta uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden/ ny som ersättare i miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden utse Fredrik Olsson (S)/ Staniastigen l B/ 245 44 Staf-
fanstorp.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 173 2012-09-24

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.290)

Anmäls interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till tekniska nämndens ordfö-
rande om //Vallrenovering och ny cykelväg//.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justérändens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige § 174 2012-09-24

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.291)

Anmäls av Ralph Friberg (SF) väckt motion om ny infart till Gästis.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till kommunstyrel-
sen.

Ö rdforan d e n s sign Justerar^ens sign U td råg s bestyrkande
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