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m Sammanträdesdatum 2013-06-10
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KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Bjällerup/
måndagen den 10 juni 2013, kl 09.00-12.30/13.30-15.50

Beslutande Se bilaga A
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Bilaga A
<» .a

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

**

Ärende då ersättare

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbjörn LÖvendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MPMajvi Strömberg (MP) § 75-79
Liliana Lindström M

Leif Widmark

Carina Dilton s

NiIs-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M

Björn Stisborg s

Yvonne Nilsson c

Berit La^ersren M

Shkurte Xhemajli M Jur^is Porutis (M) § 75-91
»

Helene Ohman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s

Lme Weckström M
/^» ecilia Cavallin MP

Morsan Jonsson M

Pia Jönsson s

Anders Olin M
x-

Margareta Pauli M

Werner Unger s

Ralph Friberg SP

Sune Cederpil M

VIax Jör^ensen M

VTarie Saltarski s

Mia Hanmedalen M Björn Holmberg (M) § 75-91
ena Persson FP

ric Tabich Mh

Renée Stigborg s

Bpm Larsson c

Vlagnus Lunderquist KD

Thomas Carlstedt M Pierre Lindberg (M) g 75-91
För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe..
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Innehållsförteckning Sid

75 Godkännande av föredragningslistan 4

76 Plan- och bygglovstaxan/ ändring av 5

§ 77 Avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrottsan- 9

läggningar

§ 78 Avgifter inom Staffanstorps kommuns biblioteksverksamhet 11

79 Utdebitering år 2014 i Staffanstorps kommun 13

§ 80 Driftbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun/ skattefinansiermg 15
av

81 Investeringsbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun/ 21

fastställande av investeringsvolym

§ 82 Flerårsplan för åren 2015 - 2016 för Staffanstorps kommun/ 25
fastställande av

83 Finansiering av Staffanstorps kommuns budget år 2014, mål och 27

riktlinjer för god ekonomisk hushållning/ nyupplåning och
avsättning av lån år 2014 i Staffanstorps kommun

§ 84 Val av ny ersättare i valnämnden efter Isabella Vidovic (M) 31

§ 85 Anmälningar 32

§ 86 Remittering av motion om kulturskola och större samlingslokal 33

87 Remittermg av motion om förändringar av nuvarande avgifts- 34

system för äldreomsorgen

88 Ställande av interpellation om utökad undervisningstid i matematik 35
fr o m höstterminen 2013

Ördfö ra ndens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

är ^
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

89 Remittermg av motion om förändringar av nuvarande avgifts- 36

system för äldreomsorgen

§ 90 Ställande av interpellation om koloniområdet och dess avvecklande 37

§ 91 Sommarhälsningar 38

Ordförandens sign Juste ra nd^pssign Utd råg s bestyrka n d e
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r7



h

4k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(38)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 75 2013-06-10

Godkännande av föredragningslistan

Vid prövning enligt kungörelsens punkt 3 framställs följande yrkanden.

Björn Stigborg (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta om den änd-
ringen av den ordning i vilken kungjorda ärenden skall handläggas/ att ärendet
enligt punkt 7 a (avseende utdebitering år 2014) skall upptas för avgörande
först efter ärendet enligt punkt 7 e.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att
godkänna till kungörelsen till dagens sammanträde fogad föredragningslista/
samt att handlägga de olika delarna av ärende 7 i den ordning de anges i
kungörelsen.

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition.

// Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Björn Stigborgs (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 25 ja-röster/ och 15 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna till kungörelsen till dagens sammanträde fogad föredragningslista
och då handlägga ärendena i den ordning som framgår av kungörelsen.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna och Miljöpartiet de Gröna till förmån för Björn Stigborgs (S) yr-
kände.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^



Bilaga l
*t

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
< o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

**

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 75/13

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila OIsen s x

Henrik Lethin M x

Nmo Vid o vic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP Ma]vi Strömberg (MP) x

Liliana Lindström M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Sti^borg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^er^ren M x

Shkurte Xhemafli M Jur^is Porutis (M) x

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x
/^ ecilia Cavallin MP xv^.

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x
Anders OIin M x
^

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Vtax JÖr^ensen M x

Marie Saltarski s x

V[ia Hamnedalen M Bföm Holmberg (M) x

ena Persson FP x

ric Tabich M xb

Renée Sti^bor^ s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Pierre Lindberg (M) x

wa Thalén Finne M x1-1

25 15

* För frånvarande ledc^noten Per-OIof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.
Q^> ^^Hc- fi\)



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(38)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60 2013-04-29

Kommunstyrelsen §65 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 76 2013-06-10

Plan-och bygglovtaxan, ändring av (dnr Ks 2011.146)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 mars 2013, § 23, med förslag om
ändring av justeringsfaktorn N i plan- och bygglovtaxan.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att då
med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N skall vara 1/0 i
Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari 2014 skall
justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa vara 1/2.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
justeringsfaktorn N i plan- och bygglovtaxan skall vara oförändrad/ l/O/ from
2014-01-01.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enlig 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/ då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktom N skall
vara 1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari
2014 skall justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa
vara 1/2.

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

Ordförandens sign l Justerandens sign U tdragsbestyrkande

(^ 0^^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(38)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslufrsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att justeringsfaktom N i plan- och bygglovtaxan
skall vara oförändrad l/O/ fr o m 2014-01-01.

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

Votermg begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposiäon.

Den som bifaller Beräl Perssons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre//

Sjöströms (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges sju ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M) och Shkurte Xhemajli (M) och fyra nej-röster/ då av;
Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner Unger (S) och Carina

»*

Dilton (S)/ medan två ledamöter/ Yvonne Nilsson (C) och Helene Öhman (FP)/
avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att/ då med upphävande av gällande beslut om att justeringsfaktorn N skall
vara 1/0 i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa/ fr o m den l januari
2014 skall justeringsfaktom N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa
vara 1/2.

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

Ordförandens sign Justerandf^ps sign Utdragsbestyrkande

i l Jv
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Carina Dilton (S) yrkar/ med instämmande av Cecilia Cavallin (MP) att
kommunfullmäktige skall besluta att avslå Bertil Perssons (M) yrkande.

Björn Magnusson (FP) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S) och
Cecilia Cavallin (MP)/ att kommunfullmäktige skall besluta att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med redovisning av
bevekelsegrunder/motiv till föreslagen höjning av justeringsfaktorn N i
Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bordlägga
ärendet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Björn Magnussons (FP) m fl yrkande om återremiss enligt ovan och förklarar
därefter att enligt hennes mening har kommunfullmäktige beslutat avslå detta
yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
t * *

voteringsproposition.

Den som avslår Björn Magnussons (FP) m fl yrkande om återremissröstarja.//

Den som bifaller Björn Magnussons (FP) m fl yrkande om återremiss röstar
//*

nej t.

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 18 nej-röster/ se bilaga l.

Ordföranden redovisar att enligt 5 kap 36 § kommunallagen (1991:900) har
kommunfuUmäktige/ då det begärts av minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna/ beslutat att återremittera ärendet enligt Björn Magnussons (FP)
yrkande ovan.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrka n de
/-.
^-^ /5AJ
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Kommunfullmäktige har således beslutat

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med
redovisning av bevekelsegrunder/modv till föreslagen höjning av
justeringsfaktorn N i Staffanstorps kommuns plan- och bygglovtaxa.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

ö^^^~-\
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Bilaga l
»

VOTERINGSUSTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
tt o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

*»

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 76/13

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 Lindström M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

BjÖm Stigbors s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^ersren M x

Shkurte Xhemajli M Jur^is Porutis (M) x
f-

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan 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

Max Jör^ensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Björn Holmberg (M) x

Lena Persson FP x

Eric Tabich M x

Renée Sti^bor^ s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Pierre Lindberg (M) x

wa Thalén Finne M xb

22 18

* Foi^frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.
<^3 M ftij
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdafum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87 2013-05-20

Kommunstyrelsen g 66 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 77 2013-06-10

Avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns
idrottsanläggningar, ändring av (dnr Ks 2013.104)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kultur-
och fritidsnänmdens beslut den 23 april 2013, § 16 angående ändring av
gällande avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrottsanläggningar.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande beslut därom/ skall fr o m den l januari
2014 uttas avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrotts anläggningar
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 16.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Eric Tabich (M) yrkar/ med instämmande av Werner Unger (S)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (M) m fl 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 beslut därom/ skall fr o m den l januari
2014 uttas avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrottsanläggningar
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 16.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Eric Tabich (M) yrkar/ med instämmande av Werner Unger (S)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

(^ fl ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (M) m fl 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 av nu gällande beslut därom/ skall fr o m den l januari
2014 uttas avgifter för nyttjande av Staffanstorps kommuns idrottsanläggningar
enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 16.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

w^^.
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 86 2013-05-20

Kommunstyrelsen §67 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 78 2013-06-10

Avgifter inom Staffanstorps kommuns biblioteks-
verksamhet, ändring av (dnr Ks 2011.133)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kulhir-
och fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, g 15 angående ändring av
gällande avgifter inom Staffanstorps kommuns biblioteksverksamhet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att fr o m den l januari 2014 skall i Staffanstorps kommun uttas avgift vid för
sen återlämning av från bibliotek utlånade tv-spel enligt kultur- och
fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 15.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Werner Unger (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Werner Ungers (S) 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 fr o m den l januari 2014 skall i Staffanstorps kommun uttas avgift vid för
sen återlämning av från bibliotek utlånade tv-spel enligt kultur- och
fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 15.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Eric Tabich (M) yrkar/ med instämmande av Werner unger (S)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsf årslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Eric Tabichs (M) m fl 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 fr o m den l januari 2014 skall i Staffanstorps kommun uttas avgift vid för
sen återlämning av från bibliotek utlånade ty-spel enligt kultur- och
fritidsnämndens beslut den 23 april 2013, § 15.

Ordförandéhs-sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e

/i?J0



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(38)

^3^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 69 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 79 2013-06-10

Utdebitering år 2014 i Staffanstorps kommun (dnr Ks
2013.100)

Kommunfullmäktige beslutar om skattesatsen för den kommunalskatt som
ingår i den preliminära inkomstskatten följande år.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att för år 2014 i Staffanstorps kommun fastställa skattesatsen för den kommu-
nalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18/79 kro-
nor.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Bertil Persson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S) och Helene
< +

Ohman (FP)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

o

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att för år 2014 i Staffanstorps kommun fastställa skattesatsen för den kommu-
nalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18/79 kro-
nor.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

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 för år 2014 i Staffanstorps kommun fastställa skattesatsen för den kommu-
nalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten till oförändrade 18/79 kro-
nor.

Ordförandens sign J usterändens sign Utdragsbestyrkande

^ /)^



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(38)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 79 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 70 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 80 2013-06-10

Driftbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun,
skattefinansiering av (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om skattefinan-
siering av driftbudget för år 2014 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna del av ärendet om bud-
get för år 2014 för Staffanstorps kommun föreligger utarbetat förslag till
skattefinansiering av driftbudget för år 2014 för Staffanstorps kommuns verk-
samheter/ samt att i ärendet i den del som avser mål m m för nämndernas verk-
samheter prövas särskilt i ärendet om mål i budgetunderlagshandlingar
mm.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter fastställa
skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt
nedan:

**

NÄMND KOMMUNBIDRAG
A. Politisk verksamhet 3110000 kronor

B. Kommunstyrelsen 108 340 000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560 750 000 kronor
D. Socialnämnden 214 750 000 kronor
E. Tekniska nämnden 46 640 000 kronor
F. Kultur- och fritidsnämnden 33 410 000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770 000 kronor l

H. Samarbetsnämnd 2 l 660 000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60 000 kronor.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs besty rka n de
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m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-20

Kommunstyrelsen 2013-05-27

arbetsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
b

föreslå kommunfullmäktige besluta

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter
fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt nedan:

..

NÄMND

A. Politisk verksamhet 3. 110.000 kronor

B. Kommunstyrelsen 108.340.000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560.750.000 kronor
D. Socialnämnden 214.750.000 kronor
E. Tekniska nämnden 46.640.000 kronor
F. Kultur- och fritidsnämnden 33.410.000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770.000 kronor
H. Samarbetsnämnd 2 1.660.000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60.000 kronor.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

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 med följande kommunbidrag för drift av
verksamheter fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps
kommun för 2014 enligt nedan samt i övrigt enligt det socialdemokratiska
budgetalternativet i enlighet med bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

,5 Å/



k

-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 17 (38)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Verksamhet Belopp i tkr
Politisk verksamhet 3600

Kommunstyrelsen 106 350

Kommunstyrelsen (eftersatt underhåll) 2500
Tekniska nämnden 48040

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1660

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -770
Kulhir- och fritidsnämnden 33910

Barn- och utbildningsnämnden 569 850
Socialnämnden 214 750
Totalt 979 890

Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet) -60

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/7

Vid omrÖstnmgen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-röster/ då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner

<<

Unger (S) och Carina Dilton (S)/ medan en ledamot/ Helene Öhman (FP)/ avstår
från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter
fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt nedan:

Ordförandens sign Justerandens sign U td rägsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Kommunfullmäktige 2013-06-10

t»

NÄMND

A. Politisk verksamhet 3.110.000 kronor

B. Kommunstyrelsen 108.340.000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560.750.000 kronor
D. Socialnämnden 214.750.000 kronor
E. Tekniska nämnden 46.640.000 kronor
F. Kultur- och fritidsnämnden 33.410.000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770.000 kronor
H. Samarbetsnämnd 2 l .660.000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60.000 kronor.

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna
skriftligen enligt bilaga 2.

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 med följande
kommunbidrag för drift av verksamheter fastställa skattefinansieringen av
driftbudget för Staffanstorps kommun för 2014 enligt nedan samt i övrigt enligt
det socialdemokratiska budgetalternativet i enlighet med bilaga l.

Verksamhet Belopp i tkr
Politisk verksamhet 3600

Kommunstyrelsen 106 350

Kommunstyrelsen (eftersatt underhåll) 2500
Tekniska nämnden 48040

Samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) 1660

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -770

Kultur- och fritidsnämnden 33910

Ö rdfö randen s si gn Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Barn- och utbildnmgsnämnden 569 850
Socialnämnden 214 750
Totalt 979 890

Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet) -60

* .

Helene Öhman FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta om de ändrmgar
i förhållande till kommunstyrelsens förslag som framgår av bilaga 2.

Kjell Jönsson (SPI) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att tillföra barn-
och utbildningsnämnden 9 100 000 kronor utöver kommunstyrelsens förslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
* *

på vart och ett av Christian Sonessons (M)/ Pierre Sjöströms (S)/ Helene öhmans
(FP) och Kjell Jönssons (SPI) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar
därefter att enligt hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla
Christian Sonessons (M) yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden förklarar att Christian Sonessons (M) yrkande är huvudförslag vid
begärd votering/ och ställer sedan för utseende av motförslag vid omröstningen

. *.

proposition på Pierre Sjöströms (S)/ Helene öhmans (FP) och Kjell Jönssons
(SPI) respektive yrkande/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat att Pierre Sjöströms (S) yrkande skall utgöra
motförslag vid begärd votering.

Votering begärs.

Ordföranden förklarar att Pierre Sjöströms (S) yrkande är huvudförslag/ och
ställer för utseende av motförslag till detta förslag vid huvudomröstningen

.

proposition på vart och ett av Helene Öhmans (FP) och Kjell Jönssons (SPI)
respektive yrkande enUgt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening

f .f

har kommunfullmäktige beslutat att Helene Öhmans (FP) yrkande utgör
motförslag till Pierre Sjöströms (S) yrkande vid votering om vilket yrkande som
skall vara motförslag till Christian Sonessons (M) yrkande vid
huvudomröstningen.

Kommunfullmäktige godkänner härefter följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposidon.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra gsbestyrkande
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

* <

"Den som vill att Helene Öhmans (FP) yrkande skall vara motförslag vid
huvudomröstningen röstar nej. Den som vill att Pierre Sjöströms (S) yrkande
skall vara motförslag vid huvudomröstningen röstar ja. //

Vid omröstningen avges 11 ja-röster/ och 24 nej-röster/ medan fem ledamöter
avstår från att delta i detta beslut/ se bilaga 3.

Härefter godkänner kommunfullmäktige följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition vid huvudomröstrdngen.

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

Helene Ohmans (FP) yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges 24 ja-röster/ och tre nej-röster/ medan 13 ledamöter
avstår från att delta i beslutet/ se bilaga 4.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att med följande beviljande av kommunbidrag för drift av verksamheter
fastställa skattefinansieringen av driftbudget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt nedan:

*.

NÄMND

A. Politisk verksamhet 3.110.000 kronor
B. Kommunstyrelsen 108.340.000 kronor

C. Barn- och utbildningsnämnden 560.750.000 kronor
D. Socialnämnden 214.750.000 kronor
E. Tekniska nämnden 46.640.000 kronor
F. Kultur- och fritidsnämnden 33.410.000 kronor

G. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - 770.000 kronor
H. Samarbetsnämnd 2 1.660.000 kronor

samt att fastställa budgeterat resultat för tekniska nämndens
avgiftsfinansierade del till - 60.000 kronor.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga 5/ dels muntligen ledamöterna för SPI och
Miljöpartiet de Gröna.

Ö rdfö randens sign Justerandens sign U td råg sbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 80 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 71 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 81 2013-06-10

Investeringsbudget för år 2014 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende rörande
fastställande av investeringsbudget för år 2014 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna del av ärendet om bud-
get för år 2014 för Staffanstorps kommun föreligger utarbetat förslag till inve-
steringsvolym för år 2014 för Staffanstorps kommun.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa Staffanstorps kommuns investerings volym år 2014 till 83 000 000
kronor/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till fördelning
mellan de olika verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad
investeringsvolym.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
o

föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till 83 000 000
kronor/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning mellan de olika
verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investermgsvolym.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Ördfo ra ndens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps kommuns
investeringsvolym år 2014 till 86 000 000 kronor i enlighet med med det
socialdemokratiska budgetalternativet/ samt att uppdra till kommunstyrelsen
att utarbeta förslag till fördelningen mellan de olika verksamheterna av enligt
första att-satsen beslutad investeringsvolym.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-röster/ då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner

. *

Unger (S) och Carina Dilton (S)/ medan en ledamot/ Helene Öhman (FP)/ avstår
från att delta i kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till 83 000 000
kronor/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelning mellan de olika
verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym.

Ordförandens sign Justerandens sign U fd råg s besty rkan de
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Kommunfullmäktige 2013-06-10

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 vid dagens sammanträde
skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att fastställa
Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2014 till 86 000 000 kronor i
enlighet med med det socialdemokratiska budgetalternativef samt att uppdra
till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till fördelningen mellan de olika
verksamheterna av enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym.

Björn Magnusson (FP) yrkar/ med instämmande av Torbjörn Lövendahl (S)/ att
kommunfullmäktige skall besluta att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för dess redovisning av specifikation avseende till vilka olika
investeringsobjekt angiven investerings volym föreslås användas.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Björn Magnussons (FP) m fl yrkande om återremiss enligt ovan/ och förklarar
därefter att enligt hennes mening har kommunfullmäktige avslagit detta
yrkande.

Votering begärs.

Härefter godkänner kommunfullmäktige följande av ordföranden föreslagen
* . .

voteringsproposition.

"Den som avslår Björn Magnussons (FP) m fl återremissyrkande röstar ja. Den
som bifaller Björn Magnussons FP) m fl återremissyrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 22 ja-röster/ och 18 nej-röster/ se bilaga l.

Ordföranden redovisar att enligt 5 kap 36 § kommunallagen (1991:900) har
kommunfullmäktige/ då det begärts av minst en tredjedel av de närvarande

t

Ördfö ra n denssign Justerandens sign U td råg sbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

ledamöterna/ beslutat att återremittera ärendet enligt Björn Magnussons (FP) m
fl yrkande ovan.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för dess redovisning av
specifikation avseende till vilka olika investeringsobjekt angiven
investeringsvolym föreslås användas.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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Bilaga l
.<

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
. o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

*.

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 81/13

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

Bföm 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^ergren M x

Shkurte Xhemajli M Jur^is Porutis (M) x

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olm 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 Björn Holmberg (M) x

ena Persson FP x

ric Tabich M x1-1

Renée Stigborg s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M Pierre Lindberg (M) x

wa Thalén Finne M xH

22 18

" For frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.
<%^ /^ .w



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (38)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 72 2013-05-27

Kommunfullmäktige g 82 2013-06-10

Flerårsplan för åren 2015-2016 för Staffanstorps kommun,
fastställande av (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om flerårsplan
för åren 2015-2016 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i denna del av ärendet om bud-
get för år 2014 för Staffansfrorps kommun föreligger utarbetat förslag till flerårs-
plan för åren 2015-2016 för Staffanstorps kommun.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa flerårsplan för Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgetunderlagshandlingar därom angivet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
arbetsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter befästes med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa flerårsplan Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgetunderlagshandlingar därom angivet.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsfÖrslag.

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

^ fi/J



p

-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (38)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att fastställa flerårsplan Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgehmderlagshandlingar därom angivet.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna och ledamoten för
Folkpartiet Liberalerna anmäler före det att ordföranden ställer proposition på
framfört yrkande att de inte deltar i kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

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 fastställa flerårsplan Staffanstorps kommun för åren 2015-2016 i enlighet
med i föreliggande budgefcunderlagshandlingar därom angivet.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att
ordföranden ställer proposition på framfört yrkande att de inte deltar i
kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

Ordförandens sign J usterändens sign Utdragsbestyrkande

^? ^ /9</
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3K
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82 2013-05-20

Kommunstyrelsen § 73 2013-05-27

Kommunfullmäktige § 83 2013-06-10

Finansiering av Staffanstorps kommuns budget år 2014,
o

mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning,
nyupplåning, omsättning av lån (dnr Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar/ då inom ramen för ärendet om budget
för år 2014, för beredning ärende om fastställande av ramar för Staffanstorps
kommuns upplåning av medel/ omsättning av lån och borgensåtaganden under
år 2014.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
fastställa fmansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandlingarna/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning att
bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplånmg/ dvs
ökning av Staffanstorps kommuns skulder/ med ett sammanlagt belopp om
högst 120 000 000 kronor/ att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014
besluta om omsättning/ dvs upplåning till motsvarande belopp/ av de
förekommande Staffanstorps kommuns lån som förfaller till betalning under år
2014.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa finansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun/ enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandlingarna/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning/

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplåning/
dvs ökning av Staffanstorps kommuns skulder/ med ett sammanlagt belopp
om högst 120 000 000 kronor/ samt

Ordförandens sign Justeranderis sign Utdragsbestyrkande

c^ ^ flhl
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-20

Kommunstyrelsen 2013-05-27

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om omsättning/ dvs
upplåning till motsvarande belopp/ av de förekommande Staffanstorps
kommuns lån som förfaller till betalning under år 2014.

Pierre Sjöström (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Bertil Persson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsfÖrslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att/ då med tillägg i första att-satsen av "vilket ska
justeras i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget" bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Bertil Perssons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av; ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich
(M)/ Berit Lagergren (M), Yvonne Nilsson (C) och Shkurte Xhemajli (M)/ och
fyra nej-röster, då av; Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Werner
Unger (S) och Carina DUton (S)/ medan en ledamot/ Helene Öhman (FP)/ avstår
från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-05-27

Kommunfullmäktige 2013-06-10

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att fastställa finansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun/ enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandlingarna/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning,

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplåning/
dvs ökning av Staffanstorps kommuns skulder/ med ett sammanlagt belopp
om högst 120 000 000 kronor/ samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om omsättning/ dvs
upplåning till motsvarande belopp/ av de förekommande Staffanstorps
kommuns lån som förfaller till betalning under år 2014.

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

Vid kommunfulhnäktiges 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/ då med
tillägg i första att-satsen av "vilket ska justeras i enlighet med det
socialdemokratiska budgetförslaget" bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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
voteringsproposition.

Ordförandens sign J ustera ndens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-06-10

// 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 fastställa finansiering av budget år 2014 för Staffanstorps kommun/ enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetunderlagshandlingama/ liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning/

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om nyupplåning/
dvs ökning av Staffanstorps kommuns skulder, med ett sammanlagt belopp
om högst 120 000 000 kronor, samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2014 besluta om omsättning/ dvs
upplåning till motsvarande belopp/ av de förekommande Staffanstorps
kommuns lån som förfaller till betalning under år 2014.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ 0{ ^



Bilaga l
t*

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
. Q

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 10 juni 2013

. .

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 83/13

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

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 JurgisPomtis(M) x

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström 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 SF x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Bföm Holmberg (M) x
Tf

ena Persson FP x

ric Tabich M xH

Renée Sti^bor^ s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M ierre Lindbers (M) xr>

wa Thalén Finne M xH
1-^

27 13

* För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.
<^s^ WL /9</



KF § 83/13 Bilaga>

mReservation

fSFinansiering av Staffanstorps kommuns
Budget 2014

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

KommunfuUbnaäktige beslutar

att fastställa finansiering av budget 2014 för Staffanstorps kommun, enligt
förslag i de i ärendet föreliggande budgetundedagshandlingarna, liksom där
angivna mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning,
vilket ska justeras i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget

Staffanstorp den 10 juni 2013

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/

/^ A--
Piette Sjöström (S)

<=b ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 52 2013-04-29

Kommunfullmäktige § 71 2013-05-20

Kommunfullmäktige § 84 2013-06-10

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
vah-iämnden/ 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).

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 10 juni 2013 ärende om
val av ny ersättare i valnämnden efter Isabella Vidovic (M).

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ersättare i valnämnden utse
Göran Hobroh (M)/ Russvägen 8/ 245 38 Staffanstorp.

Ordförandens sigr Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ /x/
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m1
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 85 2013-06-10

Anmälningar

a) KS g 63/13 med ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 04-30 för
Staffanstorps kommun. Dnr 2013.21

b) BUN g 55/13 med beslut om besvarande av motion om sommarskola

c) BUN § 54/13 med beslut om besvarande av motion om läxhjälp
p

d) Årsstämmoprotokoll 2013-04-15 från Business Port Staffanstorp

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(38)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 86 2013-06-10

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.117)

Anmäls av Werner Unger (S) väckt motion om kulturskola och större
samlingslokal.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ fil} J
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 87 2013-06-10

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.116)

Anmäls av Laila Olsen (S) väckt motion om förändring av nuvarande
avgiftssystem inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<^ t^ fiiA, f
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 88 2013-06-10

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.118)

Anmäls interpellation av Pierre Sjöström (S) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om utökad undervisningstid i matematik fr o m höstterminen 2013.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellaäonen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande
.^.
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^ssi
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 89 2013-06-10

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.120)

Anmäls av Helene Ohman (FP) m fl väckt motion om rättning av nationella
prov.

Kommunfullmäktige beslutar

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

O rd fö ra n den s.si g n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ /-/
\ n}
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 90 2013-06-10

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.119)

Anmäls interpellation av Kjell Jönsson (SPI) tekniska nämndens ordförande om
koloniområdet och dess avvecklande.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens-sTgn Justerandens sign U td råg sbestyrkande

^ filJ
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 91 2013-06-10

Sommarhälsningar

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) tillönskar ledamöter och ersättare i kom-
munfullmäktige en trevlig sommar.

Andre vice ordföranden Björn Stigborg (S) tillönskar ordföranden en trevlig
sommar.

Ordförandens sigr J u sterandens sign Utdrag s bestyrkande

^ ^^


