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m Sammanträdesdatum 2013-04-29

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Rådhuset/ sammanträdesrum Bjällerup/Plats och tid

måndagen den 29 april 2013, kl 18.00 - 22.55

Beslutande Se bilaga A

Övriga deltagande

Utses att justera Henrik Lethin och Agneta Nilsson
Justeringens plats och tid Rådhuset/ kansliet 2013-05-13/ klockan 12.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-64
BjöpAnbrmg
)

^ /(Ordförande
/

^wajhalen ftrtnfh ^

^y./

Justerande va^ 1--
t

<^ /

Henrik Le^hf Agneta Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2013-04-29

Datum för anslags uppsättande 2013-05-14
Datum för anslags nedtagande 2013-06-05
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

m^^wr^^
Ingrid Hansson

Utdragsbestyrkande



Bilaga A**

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 29 APRIL 2013

. .

Ärende då ersättare
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbföm Lövendahl s

Ewa TMén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Bföm Magnusson FP

Rolf Lind MP

LiUana Lindström M
*

Carina DUton s

Nils-Ove Mårtenson M Pierre Lindberg (M) § 34-64
Bertil Persson M

Björn Stigborg s

Yvonne Nilsson c

Berit La^er^ren M

Shkurte Xhemajli M

Helene Ohman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s

Line Weckström M

Cecilia CavaUin MP

Morsan Jonsson M

Pia Jönsson s

Anders OIin M Eric Hamilton (M) g 34-64
*

IVFargareta Pauli M

Werner Un^er s

Ralph Friberg SP

Sune Cederpil M

Max Jörsensen M

Marie Saltarski s

Mia Hamnedalen M Jurgis Pomtis (M) ; 34-64
Lena Persson FP

Eric Tabich M

Renée Stigbor^ s

Björn Larsson c

Magnus Lunderquist KD

Thomas Carlstedt M Magnus Wibäck (M) 34-64

^F^Lfrå^rande ledamöterrta Leif Widmark (-) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra
i deras stäUe. w<^=s w



p

-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(48)

^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

Innehållsförteckning Sid
o

34 Årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun 5

§ 35 Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun ändring av 9

36 Avsättning till resultatutjämningsreserven/ förslag till 11

§ 37 Staffanstorps kommuns va-taxa/ ändring i 13

38 Besvarande av Carina Dilton (S)/ väckt motion om utegym i Hjärup 15
t t

§ 39 Besvarande av Helene Öhman (FP)/ väckt motion m fl om lärarnas 19
uppdrag

§ 40 Besvarande av Werner Unger (S)/ väckt motion om gratis Skånekort 21
*

till alla barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd
* *

§ 41 Överlämnande av medborgarförslag om borttagande av träd 25

§ 42 Remittering av motion om uttagsautomat i Hjärup 26

§ 43 Remittering av motion om spelbutik i Hjärup 27

§ 44 Remittering av motion om krav på rättvisemärkta varor vid 28
upphandling

§ 45 Remittering av motion om en långsiktig va- och beläggningsplan för 29
Staffanstorps kommun

46 Besvarande av interpellation till socialnämndens ordförande om 30

situationen på Magnoliagården

47 Besvarade av interpellation till socialnämndens ordförande om 31

mediauppgift att erbjudande skall lämnas till äldre med
anhÖrigvårdare att under viss tid vistas i Spanien

O rdfö randens sign J u ste ra n d en s sign UtdragsbestyFkande
<=T- ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

§ 48 Besvarande av interpellation till miljö- och 32

samhällsbyggnadsnämndens ordförande om koloniområde i
Staffanstorp

49 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 33
kommersiell service i Hjärup

§ 50 Besvarande av fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om 34
isbana i Hjärup

§ 51 Avsägelse av uppdrag från Kent Lindelöf jämte eventuella 35

fyllnadsval

§ 52 Avsägelse av uppdrag från Isabella Vidovic jämte eventuellt 36

fyllnadsval

§ 53 Anmälningar 37

§ 54 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 38
byggnation i HJärup

§ 55 Besvarande av interpellation till barn- och utbildningsnämndens 39
ordförande om lärarnas löner

§ 56 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 40
skolsituationen i Staffanstorp

57 Besvarande av interpellation till barn- och utbildningsnämndens 41
ordförande om lärarnas löner

58 Ställande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 42
nedläggning av sommaraktiviteter

§ 59 Avsägelse av uppdrag från Pierre Sjöström 43

§ 60 Avsägelse av uppdrag från Gunnar Hokfelt 44

§ 61 Remittering av motion om bredband i Hjämp 45

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyr-kande

ä^ fifj^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

§ 62 Remittering av motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 46

63 Remittering av motion om deltagande i Kommunens Kvalitet i 47
Korthet/ KKiK

64 Remittering av motion om att utreda utbyggnad av el-stolpar för 48

laddning av bilar i tätorterna i kommunen

Ordförandens sign Justerapdens sign Utdragsbestyrkande
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen §32 2013-04-08

Kommunfullmäktige § 34 2013-04-29

Årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun (dnr
Ks 2013.20)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om överlämnande av
årsredovisning och sammanställd årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps
kommun m m.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
dels att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet
utarbetat förslag till årsredovisning/sammansfrälld årsredovisning för år 2012
för Staffanstorps kommun/ samt att till kommunfullmäktige överlämna i
ärendet föreliggande årsredovisning/ sammanställd årsredovisning för år 2012
för Staffanstorps kommun/ dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år
2012 för Staffanstorps kommun.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
årsredovisningen skall kompletteras med en förvaltningsberättelse
inkluderande årets viktigaste händelser och ekonomisk analys för varje
resultatenhet.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
var och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla
ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller ordförandens yrkande röstar Ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbesty rkande
ff

s> wy ^
\
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

Kommunfullmäktige 2013-04-29

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Pierre Lindberg (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Person (M)/ Ingrid Oxenby
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Helene Öhman (FP)/ och
fem nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne
Nilsson (C)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat dels

att till kommunrevisionen för dess granskning Överlämna i ärendet utarbetat
förslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2012 för
Staffanstorps kommun/ samt

att till kommunfullmäktige Överlämna i ärendet föreliggande årsredovisning/
sammanställd årsredovisning för år 2012 för Staffanstorps kommun/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlämnad årsredovisnmg/sammanställd årsredovisning för år
2012 för Staffanstorps kommun.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga l.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll att under ajoumering av da-
gens sammanträde kl 18.10-18.50 dels lämnas information om Staffanstorps
Centrum AB:s och dess dotterbolags verksamheter/ dels redovisas av ekonomi-
chefen huvudsakligt innehåll i Staffanstorps kommuns årsredovisning/ dels
bereds närvarande allmänhet tillfälle att ställa frågor om 2012 års årsredo-
visning, då med notering att inga frågor framställs under denna allmänhetens
frågestund.

Efter återupptagande av överläggningen i ärendet föredrar Sture Nilsson/ i sin
egenskap av kommunrevisionens ordförande under år 2012, revisions-
berättelsen avseende år 2012, varvid han även tillstyrker att kommunstyrelsen
och övriga nämnder och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för
2012 års förvaltning och räkenskaper.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande
,1
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroende-
valda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och räkenskaper.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsfÖrslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att
årsredovisningen skall kompletteras med en förvaltningsberättelse
inkluderande årets viktigaste händelser och ekonomisk analys för varje
resultatenhet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på eget yrkande enligt ovan/ varvid proposition om beviljande av ansvarsfrihet
ställs separat för respektive nämnd/styrelse/ 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.

Därefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) yrkande
enligt ovan och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfulknäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordföranden ställer avslutningsvis proposition på Pierre Sjöströms (S) yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat avslå detta yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

//Den som avslår Pierre Sjöströms (S) yrkande enligt ovan röstar ja. Den som
bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej. : n

Ordförandens sign Justerandens sfgn Utdrags bestyrkande
^/^

^^ w ^-^
l'<_-.';
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfulhnäktige 2013-04-29

Vid omröstningen avges 24ja-röster och 15 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroende-
valda ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och räkenskaper/ samt

att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år
2012 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll att de ledamöter och tjänstgö-
rande ersättare som är redovisningsskyldiga till kommunen avstår från att delta
i kommunfullmäktiges beslut vad avser ansvar för egen del för 2012 års för-
valtning och räkenskaper.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga 2/ dels muntligen ledamöterna för Miljöpartiet
de Gröna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s besty rkan de

^ \y
> ff ^

^1
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Bilaga l
t»

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
t4 Q

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 29 APRIL 2013

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 34/13
K

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M x

Torbjörn LövendaM 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
»(.

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M Pierre Lindberg (M) x

Bertil Persson M x

Björn Stigbor^ 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
f^^\ ecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M ric Hamilton (M) xH

Margareta Pauli M x

Werner Un^er s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Vtax Jör^ensen M x

V[arie Saltarski s x

\tia Hamnedalen M ur^is Porutis x

ena Persson FP x

ric Tabich M xb

^enée Sti^bor^ s xT?

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Magnus Wibäck x

wa Thalén Finne M x1-1

24 15

* För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra
i deras ställe.

6-% w /) ^'^ /



KF § 34/13 Bilaga 2

^
g»Reservation Årsredovisning 2012 w

«
Vi socialdemokrater tycker att det af rimligt att årsredovisningen
2012 innehåller en förvaltningsberättelse inkl årets viktigaste händelser och
ekonomiska analyser för varje resultatenhet. Vi antog budgeten på
resultatenhets nivå inkl kommande verksamhet och förändringar. Det då rimligt att
vi följer upp enheterna på samma sätt.

För oss politiker är det viktigt att ha kunskap om vilka utmaningar verksamheten
har. Det skall också framgå om det hänt viktiga saker under räkenskapsåret,
förväfltmngar mför framuden, nsker och osäkerhetsfaktorer, upplysningar om
miljö- och personalfrågor.

Vi yrkade därför på att årsredovisningen skuUe kompletteras med en
förvaltningsberättelse inkl årets viktigaste händelser och en ekonomisk analys för
varje resultatenhet.

Vi reserverar oss tiU förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 29 april 2013

För socialdemokraterna

^ ^n'/

m /)

Pierre ^jöström (S)

"<=^, ..^

fi^^.
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 35 2013-04-08

Kommunfullmäktige § 35 2013-04-29

Ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun, ändring
av (dnr Ks 2013.53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förändringar
av nu gällande innehåll i Staffanstorps kommuns ekonomistyrdirektiv.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger förslag till
nya bestämmelser att ingå i för Staffanstorps kommun gällande
ekonomistyrdirektiv.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att, då med upphävande i akhiella delar av gällande bestämmelser/ anta nya
regler/ att utgöra del av de samlade ekonomistyrdirektiven för Staffanstorps
kommun/ enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

ait, då med upphävande i aktuella delar av gällande bestämmelser/ anta nya
regler/ att utgöra del av de samlade ekonomistyrdirektiven för Staffanstorps
kommun/ enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande

 'v ^
^
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STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

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
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ då med upphävande i aktuella delar av gällande bestämmelser/ anta nya
regler/ att utgöra del av de samlade ekonomisfryrdirektiven för Staffanstorps
kommun/ enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

fi^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 36 2013-04-08

Kommunfullmäktige § 36 2013-04-29

Avsättning till resultatutjämningsreserv, förslag till (dnr
Ks 2012.210)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
ekonomichefens tjänsteskrivelse med förslag om avsättning av tidigare års
överskott till en resultatutjämningsreserv (se p 2.6 Staffanstorps kommuns
ekonomistyrdirektiv).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att av resultatet för år 2010 skall avsättas 8 000 000 kronor/ och av resultatet för
år 2012 skall avsättas 6 000 000 kronor till resultatufcjämningsreserven.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att av resultat för år 2010 skall avsättas 8 000 000 kronor/ och av resultatet för år
2012 skall avsättas 6 000 000 kronor till resultah.itjämningsreserven.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
^

^^ .\
/
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfulhnäktige 2013-02-25

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 av resultatet för år 2010 skall avsättas 8 000 000 kronor/ och av resultatet för
år 2012 skall avsättas 6 000 000 kronor till resultahitjämningsreserven.

Ordförandens sign Justeranden^ sign U td rågs bestyrka n d e

UL ^/

1^-
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 40 2013-04-08

Kommunfullmäktige g 37 2013-04-29

Staffanstorps kommuns vatten- och avloppstaxa, ändring
i (dnr Ks 2012.229)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt tekniska
nämndens beslut den 5 mars 2013, § 9/ med förslag till ändring av inte åsyftad
avgift i den av kommunfullmäktige den 17 december 2012, § 200, antagna va-
taxan för Staffanstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande avgiftsbestämmelse härom i
Staffanstorps kommuns va-taxa/ där istället införa att för avloppsservis-
ledningar med diameter 150 mm för betongrör/110/160 mm för plaströr och 40
mm för tryckavlopp plast skall uttas en avgift om 25 338 kronor.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att/ då med upphävande av nu gällande avgiftsbestämmelse härom i
Staffanstorps kommuns va-taxa/ där istället införa att för avloppsservis-
ledningar med diameter 150 mm för betongrör/110/160 mm för plaströr och 40 l

mm för tryckavlopp plast skall uttas en.avgift om 25 338 kronor.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

Qa. ^
.f

.7



<1_*

-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

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/ då med upphävande av nu gällande avgiftsbestämmelse härom i
Staffanstorps kommuns va-taxa/ där istället införa att för avloppsservis-
ledningar med diameter 150 mm för befcongrör/110/160 mm för plaströr och 40
mm för tryckavlopp plast skall uttas en avgift om 25 338 kronor.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

0 0u ^
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^)^%i
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 41 2013-04-08

Kommunfullmäktige § 38 2013-04-29

Besvarande av motion om utegym i Hjärup (dnr Ks
2013.44)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att iordningställa ett s k utegym även i
Hjärup.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Som framgår av kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2012, § 121, och den 17
december 2012, § 218, skall frågor som det ankommer på nämnder att besluta i
inte prövas i sak och avgöras av kommunfullmäktige även om ärendet har
väcks genom en motion eller ett medborgarförslag. Om en motion eller ett
medborgarförslag rör någon fråga eller angelägenhet som det enligt en viss
nämnds reglemente ankommer på denna att avgöra/ överlämnas därför ärendet
av kommunfuUmäktige till denna facknämnd för sakprövning och beslut

Frågor som rör om/ och i så fall var/ utegym skall iordningställas i kommunen
utgör inte sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
för kommunen som det enligt kommunallagen ankommer på kommunfull-
mäktige att besluta i, utan är istället en angelägenhet som det reglementsenligt
ankommer på kultur- och fritidsnämnden att ansvara för.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning och
beslut/ samt att därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat bifalla

O rdfö ra n d en sslgi J u ste randens sig Utdragsbestyrkande/^
.?J

^ ^/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-25

ordförandens yrkande, vilket beslut av ordföranden, då votering inte begärs,
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) muntligen, då till förmån för eget
yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande
enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej//

Ordförandens sig] J u ste ra nd 9^3,^19 n Utdragsbestyrkande
/

/

^J/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

Kommunfullmäktige 2013-04-29

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Pierre Lindberg (M), Nino Vidovic (M)/ Bertil Person (M)/ Ingrid Oxenby
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene
Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för dess sakprövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

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

Carina Dilton (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
*.

motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Carina Diltons (S) respektive l

yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition.

Ordförandens sigr Justerander^sign Utdragsbestyrkande

c /A^^ /
t
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Carina Diltons (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 13 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att överlämna motionen till kulhir- och fritidsnämnden för dess sakprövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga 2/ dels muntligen ledamöterna för Miljöpartiet
de Gröna.

Ordförandens sign Justerander^s-sign Utdragsbestyrkande'^\
^ \

/

w/
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Bilaga l
**

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
<. Q

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 29 APRIL 2013

.*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 38/13

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nmo Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
<.

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M Pierre Lindberg (M) x

Bertil Persson M x

B]ömStisbors s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia CavaUin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M Eric Hamilton (M) x
*

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x

Lena Persson FP x

ric Tabich M xh

Renée Sti^bors s x

Bföm Larsson c x

Ua^nus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Magnus Wibäck x

w a Thalén Finne M xh

26 13

* För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra
i deras ställe.

c& wAr!^-
- - \
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KF § 38/13 Bilaga 2

^
g»Reservation Utegym i Hjärup w

<?
Vi socialdemokrater anser att medborgarnas möjlighet att utöva
friskvård ska öka. Staffanstorps kommun har för avsikt att dels bygga en ny
idrottsplats i Skånebyn, dels anlägga en park som stora delar av Hjärups bebyggelse
kommer att gränsa till. Att förlägga ett utegym i parken skulle öka parkens
attraktivitet och göra den till en naturlig mötesplats för Hjämpsborna.
Kombinationen träning och utevistelse ska uppmuntras i en dd då aUt mer dd ägnas
åt inomhusaktiviteter (TV, internet, dataspel, m.m).

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 29 april 2013

För socialdemokraterna

^ r̂-fa
Pierre ^Jöstföm (S)

<^ nj
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50 2013-03-25

Kommunstyrelsen § 42 2013-04-08

Kommunfullmäktige § 39 2013-04-29

Besvarande av motion angående lärarnas uppdrag (dnr
Ks 2013.34)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Helene Öhman (FP) m fl väckt motion angående lärarnas uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

* *

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen.

*

Mot beslutet reserverar sig Helene Öhman (FP) muntligen då till förmån för
eget yrkande.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

O rdfö rån d ens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ v^
\

/
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^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

11

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
*

motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
. .

vart och ett av Nino Vidovics (M) och Helene Öhmans (FP) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna
till förmån för Helene Öhmans (FP) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^ w
,-^1
f
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51 2013-03-25

Kommunstyrelsen g 43 2013-04-08

Kommunfullmäktige § 40 2013-04-29

Besvarande av motion om gratis Skånekort till alla barn
som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd (dnr
Ks 2013.42)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Werner Unger (S) väckt motion om att alla barn som lever i familjer med
långvarigt ekonomiskt stöd bör få ett gratis Skånekort i sommar.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Som framgår av kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2012, § 121, och den 17
december 2012, § 218, skall frågor som det ankommer på nämnder att besluta i
inte prövas i sak och avgöras av kommunfullmäktige även om ärendet har
väcks genom en motion eller ett medborgarförslag. Om en motion eller ett
medborgarförslag rör någon fråga eller angelägenhet som det enligt en viss
nämnds reglemente ankommer på denna att avgöra/ överlämnas därför ärendet
av kommunfullmäktige till denna facknämnd för sakprövning och beslut.

Frågor som rör om vilket bistånd som socialnämnden enligt socialtjänstlagen
har att lämna till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt utgör inte sådant som det enligt kommunallagen
ankommer på kommunfullmäktige att besluta i/ utan är istället en angelägenhet
som det ankommer på socialnämnden att ansvara för.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäkäge besluta att
Överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/ samt
att därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat bifalla

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

^ ^ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-25

Kommunstyrelsen 2013-04-08

ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden, då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

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

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) muntligen/ då till förmån för eget
yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Nino Vidovics (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen

»

beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Ordförandens sign Justeranden^sign Utdragsbestyrkande.iJ
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^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-04-08

Kommunfullmäktige 2013-04-29

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Pierre Lindberg (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Person (M)/ Ingrid Oxenby
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene

*.

Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn LÖvendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

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

att därmed anse motionen besvarad.

M'ot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

* *

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman (FP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Werner Unger (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) m fl och Werner Ungers (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Christian Sonessons (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
. * .

voteringsproposition.

Ordförari dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<? p  ^^
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträd esdatum

Kommunfullmäktige 2013-04-29

WDen som bifaller Christian Sonessons (M) m fl yrkande röstar ja. Den som
bifaller Werner Ungers (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 11 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

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

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga 2, dels muntligen ledamoten för SPL

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C^f   w



Bilaga l
**

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
t» o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 29 APRIL 2013

»*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 40/13

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 Lindström M x
*

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M Pierre Lindberg (M) x

Bertil Persson M x

BiomStigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Ltne WeckstrÖm M x

ecilia CavaUin MP xr'
\-

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M Eric Hamilton (M) x
*

Margareta Pauli M x

Werner Un^er s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x
l

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M ur^is Porutis x

ena Persson FP x

ric Tabich M xH

Renée Stigbor^ s x

B]öm Larsson c x

Vlagnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Vta^nus Wibäck x

w a Thalén Finne M xh

28 11

* För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra
/>^i deras ställe.

(^



KF § 40/13 Bilaga 2

^
^Reservation Gratis Skånekort till alla barn «

«som lever i familjer med långvarigt
ekonomiskt stöd

Sverige är ett rikt knd - Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom

Det beror ofta på att deras föräldrar saknar Jobb ellei: arbetar delad mot sin vHJa.
När sedan familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från
mycket av det som deras kompisar gör. Att gå på bio, träna fotboU eller åka och
bada i havet blir en omöjlighet.

Barnfatdgdomen ökar sedan ett par år tillbaka. Enligt tongivande forskare på
området tyder allting på att barnfatdgdomen kommer att fortsätta Öka om ingenting
görs *

Att avskaffa barn fattigdomen handlar om politisk vilja och om prioriteringar. För
att nå dit krävs fler jobb, bättre skyddsnät, och en poUdk som tar hänsyn till älta
barn.

VI poUdker kan, om vi vHl, lindra barnens utsatthet i familjens uppkomna situation.

Att ge dessa, barn en jdkare fritid gör att barnen presterar bättre i skolan får ett
rikare nätverk tiU gagn för barnens egen utveckling

VI reserverar oss till förmån för vårt yrkande.

Staffanstorp den 29 april 2013

För socialdemokraterna

^ ä;r^w- 'p

Pierre ^jöström (S)

<^ w



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 41 2013-04-29

Medborgarförslag, överlämnande av (dnr Ks 2013.63)

Till Staffanstorps kommun har den 25 mars 2013 inkommit medborgarförslag
med förslag om avverkning av träd vid Bivägen i Staffanstorp.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll attenUgt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt/ och vidare att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande att/
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag till beslut
om överlämnande av medborgarfÖrslag/ vilket slags beslut får fattas utan
föregående beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ordföranden Ewa
Thalén Finne (m)/ då det enligt reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder ankommer på tekniska nämnden att ansvara för i
ärendet aktualiserad angelägenhet/ och ärendet inte kan anses vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att kommunfullmäktige skall
besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/
väckt genom medborgarförslag.

t

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 ordföranden
befäster med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag.

Ordförandens sigi Justerandens sig Utdragsbestyrkande
^\

fitJ/

4.



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

KommunfuUmäktige § 42 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.60)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om uttagsautomat i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justera r"idens sign Utdragsbestyrkande

Q- a/^l/ ( ftN
/'^.
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 43 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.68)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om spelbutik i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

0t w1
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 44 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.69)

Anmäls av Agneta Nilsson (S) väckt motion om inköp av rättyisemärkta varor i
vid upphandling.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
:7

^ ^



Ja SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 45 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.70)

Anmäls av Pia Jönsson (S) väckt motion om en långsiktig VA" och
beläggningsplan för Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
n

^X ft^^̂

/



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 29 2013-02-25

Kommunfullmäktige § 46 2013-04-29

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.36)

Anmäls interpellation av Pierre Sjöström (S) till socialnämndens ordförande om
situationen på Magnoliagården.

Kommunfullmäktige beslutar
att mterpellation får ställas/ samt

att interpeUationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2013 besvarar
socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) ställd interpellation enligt i
ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Pierre Sjöström (S)/ Carina Dilton (S) och Kjell Jönsson (SPI)/
konstaterar ordföranden att ordet ej begärs för ytterligare anförande/ och
förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens" sign Justerandens sign Utd ra g s bestyrkande
^

A^$: /' ./.f"

.^



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (48)

m1®J
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 47 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.59)

Anmäls interpellation från Pia Jönsson (S) till socialnämndens ordförande om
Staffanstorps kommuns erbjudande om solresor till Spanien.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

Härefter besvarar socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) ställd in-
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Pia Jönsson (S) konstaterar ordföranden att ingen begär ordet
för ytterligare anförande i ärendet, varefter ordföranden förklarar överlägg-
ningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

t

Ordförandens sign Justerandenssjgh Utdrag s bestyrkande
^ ^.,7.

,1 kl/
/

/)
i
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-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 32 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 49 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.57)

Anmäls mterpellation från Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande om kolomområde i Staffanstorp.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

Härefter besvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil
Persson (M) ställd interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt inter-
pellationssvar.

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 Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
*^

fiU1

.-/
f

u/



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 (48)

®
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 49 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.71)

Anmäls interpellation från Rolf Lind (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om kommersiell service i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

Härefter besvarar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd
interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Rolf Lind (MP)/ Pierre Sjöström (S)/ Laila Olsen (S) och
Michael Sandin (M)/ konstaterar ordföranden att ingen begär ordet för
ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar överläggningen
avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
^-

///^ /
l/

f
y



-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 34 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 30 2013-02-25

Kommunfullmäktige § 50 2013-04-29

Fråga, besvarande av (dnr Ks 2013.43)

Anmäls fråga från Carina Dilton (S) till kultur" och fritidsnämndens ordförande
om isbana i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas och skall besvaras vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2013 besvarar kultur- och
fritidsnämndens ordförande Eric Tabich (M) ställd fråga.

Efter yttrande av Carina Dilton (S) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs
för ytterligare anförande/ och förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlmgarna.

t

Ordförandens sign Justerande^ sign Utdragsbestyrkande
.1

ft^./
i'
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 51 2013-04-29

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Kent LindelÖf (MP) av hans uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att Kent Lindelöf (MP) entledigande från hans uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/
samfc

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ledamot i
demokratiberedningen utse Rebecca Ringlander (MP)/ Kaprifolievägen 14, 245
44 Staffanstorp/ samt

att, för resterande del av mandatperioden/ som ny ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden utse Rolf Lind (MP)/ Joharmas väg 10, 245 63
Hjarup.

Ördföranden.ssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

y/y
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 36 (48)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 52 2013-04-29

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Isabella Vidovic (M) av hennes uppdrag som ersättare i
valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att Isabella Vidovic (M) entledigande från hennes uppdrag som ersättare i
valnämnden/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå efterträdare som ersättare i valnämnden efter
Isabella Vidovic (M).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
-^ w fth/f
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 53 2013-04-29

Anmälningar

a) MÖtesanteckningar för ägarträff i Sydvattens aktiebolag 2013-03-07. Dnr
21718

b) SN § 18/13 med rapport om ej verkställda beslut

c) KS § 34/13 med ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 02-28
Dnr 2013.22

d) SN § 30/13 med beslut i ärende enligt överlämnad motion om att erbjuda
sysselsättning till arbete för unga som har fÖrsÖrJningsstöd. Dnr 2012.201

e) Revisorernas uppföljning av granskning av missbruks vår den

f) Burlövs kommuns revisorers granskning av gemensam lÖneservicenämnd

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
f^-

^ .^ ^ /5Å/



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 54 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.85)

Anmäls interpellation från Björn Magnusson (FP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande om den planerade byggnationen i Hjärups centrum.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

Härefter besvarar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd
interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Björn Magnusson (FP)/ Rolf Lind (MP)/ Bo Polsten (FP) och
Michael Sandin (M)/ konstaterar ordföranden att ingen begär ordet för
ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar överläggningen
avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
^1

^̂ ^ >//
/ '/
/



-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (48)t

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 55 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.80)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om kamärtjänster för lärare.

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 Lena Persson (FP) och Pierre Sjöström (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 sign Justergnd^np-sign U td rågs besty rka n de

^ ftu
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.A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 56 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.83)

Anmäls interpellation från Cecilia Cavallin (MP) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om skolsituationen i Staffanstorp.

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 Cecilia Cavallin (MP) och Pierre Sjöström (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 sign Juste^n^fens sign U td råg s bestyrkande

.^A/*'
r/
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-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (48)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 57 2013-04-29

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.81)
* *

Anmäls interpellation från Helene Öhman (FP) till kommunstyrelsens/ barn-
och utbildningsnämndens ordförande om karriärtjänster för lärare.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

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

f

Efter yttranden av Helene Öhman (FP) och Pierre Sjöström (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 sign J u ste randens sign Utdragsbestyrkande
1

cg> fl^//



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (48)

^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 58 2013-04-29

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.36)

Anmäls interpellation av Björn Magnusson (FP) till kommunstyrelsens
ordförande om nedläggning av vissa sommaraktiviteter.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
7

'; 7, ft^J
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 59 2013-04-29

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Pierre Sjöström (S) av hans uppdrag som ledamot och
andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Pierre Sjöström (S) entledigande från hans uppdrag som ledamot och
tillika andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden/ samt

att för resterande del av mandatperioden som ledamot och tillika andre vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden utse Olle Möller (S)/
Trädgårdsmästaren 6/ 245 62 Hjärup.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
7
^/

t/'

^-^ l
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 60 2013-04-29

Avsägelse (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Gunnar Hokfelt (M) av hans uppdrag som ersättare i
valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att Gunnar Hokfelt (M) entledigande från hans uppdrag som ersättare i
valnämnden/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå efterträdare som ersättare i valnämnden efter
Gunnar Hokfelt (M).

Ordförandenssign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

///
^~



.

.A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (48)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 61 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.87)

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

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

w6^^
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 62 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.79)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

w ^\
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 63 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.78)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om deltagande i
Kommunens Kvalitet i Korthet/ KkiK.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

(å w/]fJ
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-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (48)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 64 2013-04-29

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.77)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att utreda utbyggnad
av el-stolpar för laddning av bilar i tätorterna i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ord föra n d ens sign J uste randens sign U td råg s besty rkande

^
.^
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