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Bilaga A
». t* 4*

NARVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 29 OKTOBER 2012

».

Ärende då ersättare

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M Pierre Lindberg § 175-197

Torbjörn Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethm M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Liliana Lindström M
^

Carina Dilton s

NiIs-Ove Mårtenson M Björn Holmberg g 175-197
Bertil Persson M

Bpm Stisbors s

Yvonne Nilsson c

Berit Lagergren M Jurgis Porutis 175-197
+

Shkurte Xhemajli M
» t

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s

Line Weckström M

Cecilia Cavallin MP

Morgan Jonsson M Bertil Palm §175-197
Pia Jönsson s

Anders Olin M
>{.>(- SD

Margareta Pauli M David Anselmsson g 175-197
Werner Unger s

Ralph Friberg SF

Sune Cederpil M

Max Jör^ensen M

Marie Saltarski s

Mia Hamnedalen M Ingrid Oxenby § 175-197
Lena Persson FP

Eric Tabich M

Renée Stigborg s

Björn Larsson c

Magnus Lunderquist KD Tord Gunnarsson § 175-197
Thomas Carlstedt M

* För frånvarande ledamoten Leif Widmark (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.

^W5^OT Sverigedemok^^^^aki^ ledamot och ersättare att tjänstgöra vid sammanträdet.



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27)

m1%J
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-10-29

Innehållsförteckning Sid

175 Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2012-01-01 - 08-31 för 4

Staffanstorps kommun
»_.

§ 176 Överlämnande av medborgarförslag om information om plan för 6

avverkning av träd
»..

§ 177 Överlämnande av medborgarförslag om tillhandahållande av fiber- 7
nät till Hjärup

178 Besvarande av interpellation från Ralph Friberg (SP) till tekniska 8
*

nämndens ordförande om parkering på Ölandsvägen

§ 179 Besvarande av interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till tekniska 9
nämndens ordförande om vallrenovering och ny cykelväg

§ 180 Fyllnadsval efter Lars Sernham (S) som ledamot i socialnämnden 10

181 Fyllnadsval efter Laila Olsen (S) som suppleant i styrelsen för 11

Staffanstorps Centrum AB/ respektive Staffanstorpshus AB

§ 182 Avsägelse från Michael Sandin (M) som ledamot/ tillika ordförande i 12
kommunstyrelsen/ m fl uppdrag jämte eventuella fyllnadsval

§183 Anmälningar 13

§ 184 Besvarande av interpellation från Björn Magnusson (FP) om rapport 14
med anledning av investering i landsbygdsbelysning

§ 185 Besvarande av interpellation från Rolf Lind (MP) om tillgången på 15
platser i kommunala förskolor

§ 186 Besvarande av interpellation från Rolf Lind (MP) om tillgången på 16
platser i kommunala förskolor

Ordförandens sign Juster^qden^ sign U td rågs bestyrka n d e
.^L^F >



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(27)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-10-29

187 Ställande av interpellation från Agneta Nilsson (S) om åtgärder för 17
ungdomar som går ut grundskolan utan gymnasiekompetens

188 Fyllnadsval efter Bo Malmberg (MP) som ledamot i socialnämnden 18

§ 189 Avsägelse från Hans Borglin av uppdrag som ledamot i kommun- 19
fullmäktige

§190 Remittering av moäon från Björn Magnusson (FP) om ändring i 20

koncernpolicy

191 Remittering av motion från Björn Magnusson (FP) om Ur & Skur- 21
förskola i Hjärup

192 Remittering av motion från Björn Magnusson (FP) om Lommavägen 22
i Hjärup

§ 193 Remittering av motion från Ralph Friberg (SF) om trafikproblem på 23
Orkestervägen och Batterivägen

194 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om måltidspolicy 24

§ 195 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om utbud av service i 25
Hjärup

196 Remittermg av motion från Pierre Sjöström (S) om isbana i Hjärup 26

197 Avsägelse av uppdrag från Christian Sonesson (M) 27

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdragsbestyrkande

A^



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(27)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140 2012-09-24

Kommunstyrelsen § 115 2012-10-08

Kommunfullmäktige § 175 2012-10-29

Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2012-01-01 - - 08-31
för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning/delårsrapport för tiden 2012-01-01 - - 08-31 för Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppfÖljning/delårsrapport avseende Staffanstorps kom-
muns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Arbetsutskottet redovisar påkallade justeringar av utarbetat förslag till ekono-
misk uppföljning/delårsrapport avseende Staffanstorps kommuns verksamhe-
ter för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31, då att företas före kommunstyrelsens
handläggning av ärendet, varvid vidare antecknas till protokollet att beslutsför-
slaget nedan avser sålunda reviderad ekonomisk uppföljning/delårsrapport

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning/delårsrapport för
Staffanstorps kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget 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 Juster n sign Utdrag s bestyrka n de
ft^-1<s
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-10-08

Kommunfullmäktige 2012-10-29

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning/delårsrapport för
Staffanstorps kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden, då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning/delårsrapport för
Staffanstorps kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 08-31.

O rdföra ndens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

(M /7/..//
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mt
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 176 2012-10-29

Medborgarförslag om information om planering för av-
verkning av träd, överlämnande av (dnr 2012.306)

Till Staffanstorps kommun har den 9 oktober 2012 inkommit ett medborgar-
förslag vad gäller information om planering för avverkning av träd.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommunstyrel-
sen eller arman 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.

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

w\

7^ f^itJ/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 177 2012-10-29

Medborgarförslag om tillhandahållande av fibernät till
HJärup, överlämnande av (dnr 2012.242)

Till Staffanstorps kommun har den 11 oktober 2012 inkommit ett medborgar-
förslag rörande att Staffanstorps kommun skall tillse att Hjärup erhåller ett fi-
bernät.

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 kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen överlämna att besluta i förelig-
gande ärende/ väckt genom medborgarförslag.

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.

fl

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till kommunstyrelsen överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt ge-
nom medborgarförslag.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrkande
.^\

A^

'y
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^)m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 84 2012-04-23

Kommunfullmäktige g 132 2012-06-11

Kommunfullmäktige § 159 2012-09-24

Kommunfullmäktige § 178 2012-10-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2012.125)

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

rande om parkering på Ölandsvägen.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012 besvarar tekniska
nämndens ordförande Bertil Persson (M) ställd interpellation enligt i ärendet
avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Ralph Friberg (SP) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs
för ytterligare anförande/ och förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^i/J
^

/
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 173 2012-09-24

Kommunfullmäktige § 179 2012-10-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2012.290)

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

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012 besvarar tekniska
nämndens ordförande Bertil Persson (M) ställd interpellation enligt i ärendet
avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Cecilia Cavallin (MP) och Ralph Friberg (SP) konstaterar ord-
föranden att ordet ej begärs för ytterligare anförande/ och förklarar överlägg-
ningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c^̂ ftuJ

^
1^/
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 168 2012-09-24

Kommunfullmäktige § 180 2012-10-29

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Lars Semham (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.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012 ärende
om val av ny ledamot i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ledamot i socialnämnden
utse Rickard Severin Ekström (S)/ Ilvägen 14, 245 38 Staffanstorp.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
~^

k'./
'J
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 145 2012-06-11

Kommunfullmäktige § 165 2012-09-24

Kommunfullmäktige § 181 2012-10-29

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

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

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Laila Olsen (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 kommunfuUmäktige 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"
spekdve 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.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 29 oktober 2012 ärende
om val av ny suppleant i styrelserna för Staffans torp s Centrum AB respektive
Staffanstorpshus AB.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden, som ny suppleant i styrelserna för
Staffanstorps Centrum AB respektive Staffanstorpshus AB utse Solveig Ohlsson
(S)/ Farinvägen 27, 245 33 Staffanstorp.

Ordförandens sign Justerand^ns sign Utdragsbestyrkande

^ fi^l
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 182 2012-10-29

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Michael Sandin (M) av hans uppdrag som ledamot/ till-
lika ordförande i kommunstyrelsen m fl uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ då fr o m den l januari 2013 bevilja Michael Sandin (M) entledigande från
hans uppdrag som ledamot/ tillika ordförande i kommunstyrelsen/ som leda-
mot i gemensam samarbetsnämnd l för vissa interna stöd- och servicetjänster/
som ledamot och tillika ordförande i gemensam samarbetsnämnd 2 för vissa
interna stöd- och servicetjänster/ och som ledamot i gemensam samarbets-
nämnd 3 för vissa interna stöd- och servicetjänster,

att/ då fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ordförande i kommunstyrelsen/ som ledamot i gemensam samarbetsnämnd l
för vissa interna stöd- och servicetjänster/ som ledamot och tillika ordförande i
gemensam samarbetsnämnd 2 för vissa interna stöd- och servicetjänster/ och
som ledamot i gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa interna stöd- och servi-
cetjänster välja Christian Sonesson (M)/ Camps väg 8/ 245 32 Staffanstorp/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Michael Sandin (M).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<^ w
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^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 183 2012-10-29

Anmälningar

a) SN g 78/12 med rapport om ej verkställda beslut

b) Länsstyrelsens i Skåne län protokoll 2012-10-18 om val av ny ledamot i kom-
munfullmäkrige

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign J u sterandens sign U td råg sbestyrkande

^ fitj
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 184 2012-10-29

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.315)

Anmäls interpelladon från Björn Magnusson (FP) till tekniska nämndens ordfö-
rande om rapport från PwC med anledning av kommunfullmäktiges beslut om
investering i landsbygdsbelysning år 2011.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpelladon får ställas.

Härefter besvarar tekniska nämndens ordförande Bertil Persson (M) ställd in-
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Björn Magnusson (FP)/ Pierre Sjöström (S) och Sture Nilsson
(S) konstaterar ordföranden att ingen begär ordet för ytterligare anförande i
ärendet varefter ordföranden förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sigi Justerandens sign Otdragsbestyrkande

>,-'

A /'..'c-
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^^5^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 185 2012-10-29

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.321)

Anmäls interpellation från Rolf Lind (MP) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om plafcstillgången på kommunala förskolor i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

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

Efter yttranden av Rolf Lind (MP)/ Pierre Sjöström (S)/ Carina Dilton (S)/
Christian Sonesson (M) och Björn Magnusson (FP) konstaterar ordföranden att
ingen begär ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden för-
klarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

+

O rdfö randens sigr Justerandéns sign Utdrag s bestyrkande
,\

"t

ft^
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 186 2012-10-29

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.322)

Anmäls mterpellation från Rolf Lind (MP) till miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens ordförande om platstillgången på kommunala förskolor i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

Härefter besvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christian
Sonesson (M) ställd interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpella-

*

tionssvar.

Efter yttrande av Rolf Lind (MP) konstaterar ordföranden att ingen begär ordet
för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar överlägg-
ningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

^ fikl^>



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 187 2012-10-29

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.238)

Anmäls interpellation från Agneta Nilsson (S) till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande om kommunens åtgärder för de ungdomar som går ut grund-
skolan utan gymnasiekompetens.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellatlonen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sigr J u sterandens sign U td råg sbestyrkande
/

w^^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 188 2012-10-29

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Bo Malmberg (MP) av hans uppdrag som ledamot i so-
cialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Bo Malmberg (MP) entledigande från hans uppdrag som ledamot i
socialnämnden/ samt

att/ för resterande del av mandatperioden/ ny som ledamot i socialnämnden
utse Cecilia CavalUn (MP)/ Mångränd 5/ 245 38 Hjärup.

Ordförandens sigi J usterandens sign Utdragsbestyrkande
^/

z: ftfj



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 189 2012-10-29

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Hans Borglin av hans uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Hans Borglin entledigande av hans uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige/

att till Länsstyrelsen i Skåne län framställa om röstsammanräkning för utseende
av ny ledamot i kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun efter Hans
Borglin.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

w^w
^
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-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 (27)

^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 190 2012-10-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.316)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om ändring i koncernpolicyn.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign J usté randens sign Utdrag s bestyrkande
^s-i (?
^ fiU

^
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 21 (27)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 191 2012-10-29

.f

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.320)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Ur & Skur-förskola i
Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^/.



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 192 2012-10-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.319)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Lommavägen i Hjärup.

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande

^ /9//
...

/

/^



-81 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 193 2012-10-29

^

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.326)

Anmäls av Ralph Friberg (SP) väckt motion om trafikproblem på Orkestervä-
gen och Batterivägen.

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

Ordförandens sign Justerandens sign U tdl råg s bestyrka n de

^ W^fi^



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 194 2012-10-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.333)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om utarbetande av en
måltidspolicy.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justeraridens sign U td råg s bestyrkande

(^ /it/
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (27)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 195 2012-10-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.332)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om Hjärups utbud av service.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra g s b esfyrkande

a? ^J
c"

-~/
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (27)

m\
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 196 2012-10-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.331)

Anmäls av Carina Dilton (S) väckt motion om isbana i Hjärup.

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

Ordföran d ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

fitJs
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (27)

^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 197 2012-10-29

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Christian Sonesson (M) av hans uppdrag som ledamot/
tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden m fl uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ då fr om den l januari 2013, bevilja Christian Sonesson (M) entledigande
från hans uppdrag som ledamot/ tillika ordförande i miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden/ som l:e vice ordförande i kommunstyrelsen/ som ersättare i
gemensam samarbetsnämnd l för vissa interna stöd- och servicet]änster/ som
ersättare i gemensam samarbetsnämnd 2 för vissa interna stöd- och
servicetjänster/ och som ersättare i gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa
interna stöd- och servicetjänster/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå val av ny ledamot/ tillika ordförande i miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden/ av ny l:e vice ordförande i kommunstyrelsen/
av ny ersättare i gemensam samarbetsnämnd l för vissa interna stöd- och
servicetjänster/ av ny ersättare i gemensam samarbetenämnd 2 för vissa interna
stöd- och servicetjänster/ och av ny ersättare i gemensam samarbetsnämnd 3

t

för vissa interna stöd- och servicetjänster.
+

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

ft^J


