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Bilaga A. . *»

NARVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 20 MAJ 2013

.*

Ärende då ersättare
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbföm Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila OIsen s

Henrik Lethin M

Nmo Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Liliana Lindström M

Leif Widmark

Carina Dilton s

NiIs-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M

Björn Sti^borg s

Yvonne Nilsson c

Berit La^ergren M

Shkurte Xhemaili M

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s

Line Weckström M

Cecilia Cavallin MP

Morsan Jonsson M

Pia Jönsson s

Anders Olin M
x-

Margareta Pauli M

Werner Unger s

Ralph Friberg SF

Sune Cederpil M

Max Jörgensen M

Marie Saltarski s

Mia Hamnedalen M

Lena Persson FP

EricTabich M

Renée Sti^borg s

Björn Larsson c ennart Svensson 65-74

Magnus Lunderquist KD

Thomas Carlstedt M

För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans stäUe..
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

Innehållsförteckning Sid

§ 65 Besvarande av medborgarförslag om miljöledningssystem 3

§ 66 Gemensamt handlingsprogram för Sfraffanstorps kommun enligt lag 7
om skydd mot olyckor

§ 67 Besvarande av motion om utarbetande av regler för nyetablering av 9
förskolor och skolor

§ 68 Besvarande av motion om samlingslokal i Staffanstorp 12

69 Besvarande av motion om tillgänglighet till lokalt näringsliv i 14

centrala Staffanstorp

§ 70 Val av ny ersättare i valnämnden efter Gurmar Hokfelt (M) 18

§ 71 Val av ny ersättare i valnämnden efter Isabella Vidovic (M) 19

§ 72 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 20
nedläggning av vissa sommaraktiviteter

73 Anmälningar 21

f

§ 74 Överlämnande av medborgarförslag med förslag om vidtagande av 22
åtgärder bl a på Valhallavägen i Staffanstorp

Ordförandens sign J uste ra ndens sign Utdrag s bestyrkande
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 67 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 56 2013-05-06

Kommunfullmäktige § 65 2013-05-20

Besvarande av medborgarförslag om miljölednings-
system (dnr Ks 2008.288)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av medborgarförslag om miljöledningssystem.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen vid sin
beredning av detta ärende den l mars 2010, § 15, beslöt föreslå
kommunfullmäktige besluta att under år 2010 ska tas fram relevanta
miljöindikatorer eller gröna nyckeltal/ med funktion att ge kunskap om vart vi
är på väg och därtill underlag för kommunens samtliga verksamheter i beslut
om prioriteringar och åtgärder vilka har bäring på miljön/ som följer
utvecklingen inom ett antal viktiga områden t ex energi/ avfall/ luft/ vatten och
hälsa/ varvid indikatorerna skall relateras till gällande koncernpolicy/
"Framtiden kommun - perspektiv 2038// samt de nationella och regionala
miljömålen/ att kommunens verksamheter/ nämnder och styrelser skall
konkretisera miljökvalitetsmål och handlingsplaner som redovisas i budget och
bokslut/ samt att därmed anse medborgarförslaget bifallet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet den 26 april 2010, § 21,
beslöt fullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för dess
vidare beredning i form av ytterligare utredning av de åtgärder m m som kan
föranledas av medborgarförslaget.

Kommundirektören redovisar med anledning av kommunfullmäktiges
återremissbeslut verkställd utredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att/ med
hänvisning till det i ärendet redovisade/ anse medborgarförslaget besvarat.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå komunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

Kommunstyrelsen 2013-05-06

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

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget
besvarat.

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

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

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller//

Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nef.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

WJ
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(22)

3Kw
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Kommunfullmäktige 2013-05-20

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene
* *

Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarförslaget
besvarat.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll att medborgarförslagställaren
erhållit inbjudan till fullmäktiges sammanträde med information om sin rätt att
yttra sig i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

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

Pierre Sjöström (S) yrkar/ med instämmande av Cecilia Cavallin (MP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta att bifalla medborgarförslaget.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Pierre Sjöströms (S) m fl respektive
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 sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande
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-a SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-05-20

Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller//

Pierre Sjöströms (S) m fl yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges 24 ja-röster och 16 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse medborgarfÖrslaget
besvarat.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna och för Miljöpartiet de Gröna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
ft
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Bilaga l
**

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
t» o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 20 MAJ 2013

..

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 65/13

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

LeifWidmark x

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Sti^borg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^er^ren M x

Shkurte XhemajU M x

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

ecilia Cavallin MP x
^
v-

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
*

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SF x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

VTarie Saltarski s x

VKaHamnedalen M x

ena Persson FP x

ric Tabich M xh

Renée Sti^bor^ s x

Björn Larsson c ennart Svensson x

^Ea^nus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

wa Thalén Fiimé M xH

För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att. 24 16

tjänstgöra i hans ställe.
^=kL '-iiuwv^^^



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 68 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 57 2013-05-06

Kommunfullmäktige § 66 2013-05-20

Gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun
enligt lag om skydd mot olyckor m m (dnr Ks 2012.228)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning enligt § 152/12
återremitterat ärende om antagande av handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor m m/ vilket enligt denna lag skall antas av kommunfullmäktige för
varje mandatperiod/ tillsammans med handlingsprogram för andra härmed
sammanhöranderäddningstjänsfruppgifter.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att anta gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag om
skydd mot olyckor/ i denna del då för innevarande mandatperiod/ m m enligt i
ärendet föreliggande förslag därtill/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för enligt första att-
satsen antaget gemensamt handlingsprogram.

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 anta gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag om
skydd mot olyckor/ i denna del då för innevarande mandatperiod, m m enligt i
ärendet föreliggande förslag därtill/ samfr

Ordförandens sign Justerandensslgn U td råg sbesty rka n d e

<3 fip
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Kommunfullmäktige 2013-05-20

att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för enligt första att-
satsen antaget gemensamt handlingsprogram.

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 anta gemensamt handlingsprogram för Staffanstorps kommun enligt lag om
skydd mot olyckor/ i denna del då för innevarande mandatperiod/ m m enligt i
ärendet föreliggande förslag därtill/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att anta närmare riktlinjer för enligt första att-
satsen antaget gemensamt handlingsprogram.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 53 2013-05-06

Kommunfullmäktige § 67 2013-05-20

Besvarande av motion om utarbetande av regler för
nyetablering av förskolor och skolor (dnr Ks 2013.32)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att kommunfullmäktige skall besluta att
barn- och utbildningsnämnden skall utarbeta regler/ då med angiven
utgångspunkt och inriktning/ för ny etablering av förskolor och skolor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå

1

motionen.

Pierre Sjöström (S) yrkar att 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 orkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justera^dej^s sign Utdragsbestyrkande
f

^
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sa m manträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Kommunfullmäktige 2013-05-20

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 Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene

*

Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen.

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

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

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

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
./
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-05-20

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 hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Nmo Vidovics (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
votermgsproposition.

"Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej/7

Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 13 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

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

Ördfö ra n d ens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande
^
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Bilaga l
**

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
.. o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 20 MAJ 2013

<

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 67/13

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 Lmd MP x

Liliana Lindsfcröm M x

LeifWidmark x

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Stisborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^ergren M x

Shkurte Xhemajli M x
f

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Wecksbröm M x

Cecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
^

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Maxjörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M x

Lena Persson FP x

Eric Tabich M x

Renée Stisbor^ s x

Björn Larsson c Lennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

Ewa Thalén Finne M x

För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att. 27 13

tjänstgöra i hans ställe. ^ftlj
/<



KF g 67/13 Bilaga 2

^Reservation

glSpelregler för nyetablering av förskolor och skolor
w
oI december 2012 godkände Alliansen i Barn- och utbildningsnämnden (M+ FP+C)

att Pysslingen skulle få etablera sig i Hjämp (det visade sig sedan att förskolans
vmstmarginaler inte uppfyllde Pysslingen AB varför de sedermera valde att inte starta /

^
verksamheten). Vi Socialdemokrater ansåg att Pysslingens förskolas ansökan inte
uppfyUde de krav som man kan stäUa på en etablerings ansökan. Vi har aldrig varit med om att Barn- och
utbildningsnämnden har fattat beslut på så bristfämga beslutsunderlag. I ansökan saknades lokalritning,
hyreskontrakt, godkännande av Miljö- och brandskydd smyndigheterna, ekonomisk kalkyl, uppgifter om
behöriga pedagoger och personalgruppens storlek.

Vi förstod överhuvudtaget inte vad majoriteten (M+Fp+C) har sagt Ja till utan dessa grundläggande
dokument. Det tycks vara viktigate för den moderatledda majoriteten att utse vem som ska driva en
verksamhet än vilka fömtsättnmgar och vilken kvalitet vi kommer att erbjuda våra medborgate (och ytterst
våra barn).

HJärupsboma efterfrågar fler kommunala förskoleplatser men istället för att försöka möta efterfrågan väljer
nämndens moderata ledrung (starkt påheJad av Fotkpartiet och Centerpartiet) att tvmga på föräldrarna ett
privat alternativ.

Situationen i januari 2013 i Hjärup var en efterfrågan på 11 kommunala förskoleplatser mot två i alternativ regi
(motsvarande siffra för Staffanstofp (inkl Kyrkheddinge och Tottarp) var en efterfrågan på 30 kommunala
platser mot 12 i alternativregi).

Två kommunala förskolor i Hjärup hade informellt ansökt om att få utöka sina resp. verksamheter
(Stationsbyns förskola och Ängslyckans fötskola) utan att deras ansökningar blivit provade. Att kommunala
ansökningar aldrig prövas visar på brister i den demokratiska processen i Staffanstorps kommun. Självklart
borde dessa ha prövats i samband med den aktuella nyetableringen. Barn- och utbildningsnämnden hade då
haft tre aktörer att välja på. Kvalitet och fÖtäldrarnas preferenser hade då varit faktorer som kunde vara
avgörande för Barn- och utbildningsnämndens beslut. Vi anset att det är dags afct klargöra spelreglerna fot
nyetableringen av förskoleverksamheten i vår kommun.

Majoritetens favorisering av de privatdrivna verksamheterna stämmer illa med de uttalanden som sätnina
majoritet gjort om att alla verksamheter ska få vetka på Hka vMkor l vår kommun. Det finns med andra, ord en
stor brist på överensstämmelse mellan ord och handling i modetatemas agetande.

Vi Socialdemokratet anser dätföi- att Staffanstorps kommun måste ge Barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag

att utarbeta regler för nyetablering av förskolor och skolor,.

att reglerna ska ha som utgångspunkt att alla verksamheter ska få verka på lika viUkor i vår kommun,.

att inriktning för etablering av ny verksamhet framfötallt ska återspegla föräldrars önskemål.

Vi reserverar oss till förmån för våt motion

Staffanstotp deu 20 maj 2013

För Socialdemokraterna

^Ått //nk^./

Pierre Sjöström (S)



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 54 2013-05-06

Kommunfullmäktige § 68 2013-05-20

Besvarande av motion om samlingslokal i Staffanstorp
(dnr Ks 2013.29)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Lena Persson (FP) väckt motion med yrkande om att kommunfullmäktige
skall besluta att uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder att
påskynda arbetet med utredning om samlingslokal i Staffanstorp och att snarast
igångsätta projektering och byggande av en samlingslokal.

Arbetsutskottet beslutar dels

att överlämna motionen till dels kommunstyrelsens styrgrupp för utveckling av
Sockerbmksområdet/ dels till kultur- och fritidsnämnden för dess snara

bedömning av behovet av samlingslokaler/ vilken nämndens bedömning
därefter skall redovisas för styrgruppen för utveckling av Sockerbruksområdet/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen vad avser motionärens

yrkande i den del som avser påskyndande av utredande/ samt att i Övrigt avslå
*

motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Eric Tabich (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (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.

Ordfö ra n dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ fi^J
?

1^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Kommunfullmäktige 2013-05-20

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen vad avser motionärens
yrkande i den del som avser påskyndande av utredande/ samt att i övrigt avslå
motionen.

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
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att med arbetsutskottets beslut anse motionen bifallen vad avser motionärens
yrkande i den del som avser påskyndande av utredande/ samt att i övrigt avslå

.

motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n d e

c-5^ ffi   fifj^_

,^*

~<L^



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66 2013-04-29

Kommunstyrelsen § 55 2013-05-06

Kommunfullmäktige § 69 2013-05-20

Besvarande av motion om tillgänglighet till lokalt
näringsliv i centrala Staffanstorp (dnr Ks 2013.37)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion med förslag om inventering av åtgärder för
att underlätta tillgänglighet till det lokala näringslivet i Staffanstorps centrala
delar/ samt införande av parkermgsövervakning/ då också i Staffanstorps
centrala delar.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige vid tre
tidigare tillfällen har prövat i en motion och tre medborgarförslag framställda
yrkanden om införande av kommunal parkermgsövervakning. I dessa ärenden
har kommunfullmäktige den 23 april 2007, g 49, den 2 juni 2008, § 82 och den 9
februari 2009, g 7/ beslutat att avslå framförda yrkanden om att kommunal
parkermgsövervakning skall införas i Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedömning att det för
närvarande inte föreligger några sådana ändrade förhållanden eller annat som
ger anledning till förnyade utredningar av aktuell frågeställning/ eller något
som kan utgöra grund för armat kommunfullmäktiges beslut i sakfrågan om
kommunal parkeringsövervakning skall införas än som framgår av
fullmäktiges förenämnda beslut.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister
att kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar
som möjligt/ samt att härutöver avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandgnssign Utdragsbestyrkande

W7tJ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-04-29

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Pierre Sjöström (S) yrkar att 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 yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyretsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Sfraffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att
kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar som
möjligt/ samt

att härutöver avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Pierre Sjöström (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta 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 Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utcfragsbestyrkande

^x ^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-06

Kommunfullmäktige 2013-05-20

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Anders Olin (M)/ Bertil Person (M)/ Yvonne Nilsson
(C), Eric Tabich (M)/ Pierre Lindberg (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene
f f

Ohman (FP)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att
kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar som
möjligt samt

att härutöver avslå motionen.

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.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

 fifJ
^

^ \
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mw
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-05-20

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
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
*. k *

voteringsproposition.

// Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej.//

Vid omröstningen avges 27ja-röster och 13 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att uppdra till tekniska nämnden att utreda såväl om nuvarande skyltning
utvisande belägenhet av befintliga parkeringsplatser i centrala Staffanstorp är
tydlig/ som om den information som finns om lokalisering av centralt belägna
parkeringsplatser i Staffanstorp är tillfyllest/ samt att vidta med anledning av
dessa utredningar eventuellt påkallade åtgärder för att underlätta för bilister att
kunna parkera sina fordon så nära butikerna i Staffanstorps centrala delar som
möjligt/ samt

att härutöver avslå motionen.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

r^^ M../
/



Bilaga l
. *

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
»* o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 20 MAJ 2013

»

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 69/13

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x
Henrik Lethtn M x

NmoVidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M 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

Lme Weckström M x
/"t ecilia Cavallin MP x^-

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
x-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

MaxJÖrgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M x

ena Persson FP x

ric Tabich M xh

Renée Stigborg s x

Björn Larsson c ennart Svensson x

lvla^nus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

wa Thalén Finne M xh

För frånvarande ledamoten Per-OIof Karlsson (-) saknas ersättare att. 27 13

tjänstgöra i hans ställe. ^

c^ ft^}
_/

k.



KF § 69/13 Bilaga 2

Reservation Tillgänglighet dll lokalt ^
glnäringsliv i centrala Staffanstorp w

<sKommunfullmäktige har vid tre tidigare tillfällen prövat i en motion och
tre medborgarförslag framställda yrkanden om införande av kommunal
parkeringsövervakning. I dessa ärenden har kommunfullmäktige den 23
april2007, § 49, den 2 juni 2008, § 82 och den 9 februari 2009, § 7, beslutat att avslå
framförda yrkanden om att kommunal parkeringsövervakning skall införas i
Staffanstorps kommun.. Att två motioner [två med den aktuella motionen) och tre
medborgarförslag är inlämnade till Staffanstorps kommun visar på ett problem.

År 2006 byggdes sex flerfamiljshus på den stora parkeringen bakom Rådhuset. Det
innebar att 140 parkeringsplatser försvann från centrum.
Redan på den tiden befarade kommunens tekniska kontor parkermgskaos i centrum i
samband med byggstarten om inte parkeringsövervakning infördes i Staffanstorp.
Precis så blev det också

Utredningen som kostade cirka 50 000 kronor, beställdes för några år sedan i samband
med att man påbörjade detaljplansarbetet för området bakom Rådhuset.
Utredningen pekade starkt på att parkeringsplatserna skulle försvinna, men den hade
också brister ansåg dåvarande tekniska nämndens ordförande, till exempel nämndes
inte en parkeringsplats som finns på Nordstrands väg. I utredningen stod det heller
ingenting om att det skulle tillkomma ett antal nya platser.

Därför var inte dåvarande moderatledda majoriteten färdiga för att ta ett beslut om vi
skulle införa parkeringsövervakning eller ej. Då ville den moderata ordförande i
Tekniska nämnden avvakta och se vad som egentligen kommer att hända när bygget
kommer igång bakom Rådhuset. De nya platserna som den moderata ordförande syftade
på byggdes av det kommunala bostadsbolaget Staffanstorpshus. Platserna som kom till
finns bakom Centralskolan, vid den gamla järnvägsstationen och vid Bråhögsskolan.
Sammanlagt handlar det om cirka 160 parkeringsplatser. Vi kan konstatera att
situationen inte har förbättrats och att det fortfarande råder kaos på de mest centrala
parkeringsplatserna i centrum.

Vi har sett vad som hänt och det är dags att våga ta ett beslut som kan främja handeln i
Staffanstorps centrum.

Vi reserverar oss tiU förmån för vår motion

Staffanstorp den 20 maj 2013
För Socialdemokraterna

^ //^7(M
Pierre Sj^tröm (S)



*a SAMMANTRADESPROTOKOLL 18 (22)1

®
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

KommunfuUmäktige § 60 2013-04-29

Kommunfullmäktige § 70 2013-05-20

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).

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 20 maj 2013 ärende om
val av ny ersättare i valnämnden efter Gunnar Hokfelt (M).

Kommunfullmäktige beslutar
att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ersättare i valnämnden utse
Bertil Palm/ Rådhusgången l/ 245 32 Staffanstorp.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

  ^



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 52 2013-04-29

Kommunfullmäktige g 71 2013-05-20

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).

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 20 maj 2013 ärende om
val av ny ersättare i valnämnden efter Isabella Vidovic (M).

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sig J usterandens sign Utdragsbestyrkande

w fl^J.^
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 58 2013-04-29

Kommunfullmäktige § 72 2013-05-20

Interpellation, besvarande 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.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2013 besvarar
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd interpellation
enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Björn Magnusson (FP)/ Bo Polsten (FP)/ Björn Stigborg (S)
och Pierre Sjöström (S) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs för
ytterligare anförande/ och förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande

i/ ^
f



i. <

-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 73 2013-05-20

Anmälningar

a) TN § 13/13 med besvarande av överlämnat medborgarförslag om gång-och
cykelväg utmed Lommavägen genom hela Hjämps tätort. Dnr 2013.1

b) TN § 14/13 med besvarande av överlämnat medborgarförslag om gång-och
cykelväg längs Lommavägen genom Hjärup. Dnr 2012.402

c) TN g 15/13 med besvarande av överlämnat medborgarfÖrslag om
trafikolycksförebyggande åtgärder i Staffanstorp. Dnr 2013.35

d) TN § 16/13 med besvarande av överlämnat medborgarförslag om större
papperskorg skall finnas på Torget i Staffanstorp. Dnr 2012.411

e) TN § 17/13 med besvarande av överlämnat medborgarförslag om
springvatten/vattenspel på Rådhustorget och vid biblioteket/konsthallen i
Staffanstorp. Dnr 2012.378

f) TN § 19/13 med besvarande av överlämnad motion om ny infart till Gästis i
Staffanstorp. Dnr 2012.291

g) TN § 20/13 med besvarande av överlämnad motion om trafikproblem på
Orkestervägen och Batterivägen i Staffanstorp. Dnr 2012.326

h) KS § 49/13 med ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 03-31 Dnr 2013.21

I ärendet enligt § 73 f ovan yttrar sig Ralph Friberg (SP) och Berit Lagergren
(M).

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyrkande
.1
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 74 2013-05-20

Medborgarförslag, överlämnande av (dnr Ks 2013.110)

Till Staffanstorps kommun har den 20 maj 2013 inkommit medborgarförslag
med förslag om vidtagande av åtgärder bl a på Valhallavägen i Staffanstorp till
förebyggande av olyckor m m.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll atfenligt 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 och på miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ansvara för i ärendet aktualiserade frågor/ och
ärendet inte kan anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt i sådan mening som avses i kommunallagen/ att kommunfullmäktige skall
besluta att till tekniska nämnden och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/
då inom respektive kompetensområden/ överlämna att besluta i föreliggande
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 ordföranden
befäster med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/ då
inom respektive kompetensområden/ överlämna att besluta i föreliggande
ärende/ väckt genom medborgarförslag.

O rdfö rån d ens sign J u ste r^d ens sign Utdrag sbestyrkande
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