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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(39)

m Sammanträdesdatum 2013-09-30

\

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Bjällerup/
måndagen den 30 september 2013, kl 18.00-20.30

Beslutande Se bilaga A

Övriga deltagande

Utses att justera Henrik Lethin (M) och Carina Dilton (S)
Justeringens plats och tid Rådhuset/ kansliet 2013-10-14/ klockan 12.00

^^^;Underskrifter Sekreterare Ud (M-kiW^ Paragrafer 92-117
VésnaCasltoVsfö

Ordförande fJ^^UjL
w^Tj^alén Finne (M)

Wt^ ^^-\

Justerande \ fa^ ^-1f~

Henrik Lethin (M) CarinäT)ilton (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2013-09-30

Datum för anslags uppsättande 2013-10-15
Datum för anslags nedtagande 2013-11-07
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift ^ *.

^na^cai^ v

Ingrid Hansson
Utdragsbestyrkande



Bilaga A
.k ****

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 30 SEPTEMBER 2013

f f

Ärende då ersättare

Ordinarie ledamöter TJ änstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M Pierre Lindberg g 92-117

Torbjörn Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethin M

Nmo Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Liliana Lindstaröm M

Leif Widmark

Carina Dilton s

Nils-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M B j örn Holmberg § 92-117

Björn Stigbors s

Yvonne Nilsson c

Berit Lagergren M

Shkurte Xhemajli M Bertil Palm § 92-94

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI Gunnar Undell g 92-117

Agneta Nilsson s Annika Plym Olson § 92-117

Line WeckstrÖm M Magnus Wibäck 92-117

Cecilia CavaUin MP

Morsan Jonsson M Ingrid Oxenby 92-117

Pia Jönsson s

Anders Olin M Rune Lindahl 92-117

Sf-

Margareta Pauli M

Werner Unger s Solveig Ohlsson §92-117

Ralph Friberg SP

Sime Cederpil M

Maxjör^ensen M

Marie Saltarski s

Mia Hamnedalen M

Lena Persson FP

Eric Tabich M Eric Hamilton §97-117

Renée Stigbprg s

Björn Larsson c

Magnus Umderquist KD

Thomas Carlstedt M

* För frånvarande ledamoten Per-Olof Karlsson (.) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe.

Q^ M
C£5^
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-09-30

Innehållsförteckning Sid

92 Reglemente för kommunstyrelsen/ tillägg till 4

q

93 Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för 9

samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp

§ 94 Besvarande av motion om att förhandla med banker i syfte att 10

påverka deras vilja att ha uttagsautomater i Hjärup

§ 96 Besvarande av motion om att aktivt arbeta frö att få Svenska Spel att 12
öppna en spelbutik i Hjärup

95 Besvarande av motion om uppdrag att utreda utbyggnad av el- 14

stolpar för laddning av bilar i tätorterna i kommunen

96 Besvarande av motion om bredband i Hjärup 16

<<

§ 97 Överlämnande av medborgarförslag om ändring av fakturering i 18

samband med uppsägning av barnomsorgsplats
* *

98 överlämnande av medborgarförslag om att lägga igen 20

järnvägsövergångar i hela Staffanstorps kommun

»

§ 99 Överlämnande av medborgarförslag om att se Över säkerheten på 21
Planetvägen mot Kyrkbyns förskola

100 Besvarande av interpellation från Pierre Sjöström (S) om utökad 22

undervisningstid i matematik

102 Besvarande av interpellation fån Kjell Jönsson (SPI) om 23

koloniområdet och dess avvecklande

103 Remittering av motion om belysning av spontanidrottsplatser 24

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdragsbestyrkande

^L



41 SAMIV1ANTRÄDESPROTOKOLL 3(39)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

104 Remittering av motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring 25
Balders skola

105 Remittering av motion om kultur- och fritidsplan för Staffanstorps 26
kommun

106 Remittering av motion om förädling av Hjärups gamla idrottsplats 27
(grusplanen)

107 Remittermg av motion om revidering av den kommunövergripande 28
handlingsplanen mot våld i nära relationer

108 Remittering av motion om valfrihet för medborgare som har bistånd 29
till hjälp med mathållning

109 Remittering av motion om ökat ekonomiskt stöd till Lunds 30

Kvirmojour

110 Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden från Tina Laserow (M)/ jämte eventuella 31
fyllnadsval

Ill Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från 32

Anders Olin (M)/ jämte eventuella fyllnadsval

§112 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från 33

Magnus Möller (S)/ jämte eventuella fyllnadsval

113 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från 34

David Anselmsson (M)

114 Anmälningar 35

g 115 Remittering av motion om Hjärups idrottsplats 37

§116 Remittering av motion om att Hjärups skolor inte räcker till 38

117 Remittermg av motion om att Staffanstorps kommun skall sätta upp 39
konkreta mål för att nyanställa personer med
f unktionsned sättningar

Ordförandens sign Justerän dens sign Utdrag s bestyrkande

^ Cfe-
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\ ^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 80 2013-09-16

Kommunfullmäktige § 92 2013-09-30

Angående tillägg till reglementet för kommunstyrelsen m m
(dnrKs2013.146)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt kommunstyrelsens ordförandes
skrivelse den 5 augusti 2013 rörande påkallade ändringar av gällande
reglemente för kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
dels att uppdra till kommundirektören att vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen redovisa förslag till beslut enligt 6 kap la

kommunallagen/ dels föreslå kommunfullmäktige besluta att i reglementet för
kommunstyrelsen göra tillägg av följande:

// Kommunstyrelsens styr- och lednings 'funktion för företag som kommunen äger
helt eller delvis m m

Kommunstyrelsen har ansvar för

^ att fortlöpande ha uppsikt Över verksamheten i de företag som kommunen helt eller
äehns äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på Övriga förhållanden som är
av betydelse för kommunen,

x-att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap
17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar
aktier i,

Ordförandens^ign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

6^ Gb-\
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STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

'att årligen, då senast den 30 september, i 'beslut för varje aktiebolag som Staffanstorps?r

kommun enligt 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet till pröva om den verksamhet som har bedrivits i dessa
aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för de kommunala 'befogenheterna,
vilka beslut snarast skall redovisas för kommunfullmäktige, varvid i det fall
kommunstyrelsen finner att brister har förelegat skall samtidigt lämnas förslag till
kommunfullmäktige om påkallade åtgärder, samt

*att bevaka att kommunens intressen tillvaratas via bolags- och föreningsstämmor och
likartade sammanträden i äe företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.

Kommunstyrelsens ansvar och mpporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall

tillse att all den verksamhet som förekommer i kommunen, liksom i de bolag kommunen
äger helt eller delvis alltid bedrivs i enlighet med vid varje tid gällande författningar, de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta
reglemente, samt

regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de
bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur
den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. //

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 dels

att uppdra till kommundirektören att vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunstyrelsen redovisa förslag till beslut enligt 6 kap la

kommunallagen/

Ordförandens sign Jusférändens sign Utdrag s bestyrkande

^ Wc< Ĵ>
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J» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(39)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 92 2013-09-30

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att i reglementet för kommunstyrelsen göra tillägg av följande:

Kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion för företag som kommunen äger//

helt eller delvis m m

Kommunstyrelsen har ansvar för

att fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller^

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden som är
av betydelse för kommuner

att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap^

17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar
aktier i,

*aH årligen, då senast den 30 september, i beslut för varje aktiebolag som Staffanstorps
kommun enligt 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet till pröva om den verksamhet som har bedrivits i dessa
aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
vilka beslut snarast skall redovisas för kommunfullmäktige/ varvid i det fall
kommunstyrelsen finner att brister har förelegat skall samtidigt lämnas förslag till
kommunfullmäktige om påkallade åtgärder, samt

att bevaka att kommunens intressen tillvaratas via bolags- och föreningsstämmor och^

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse i.

Kommunstyrelsens ansvar och mpporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall

tillse att all den verksamhet som förekommer i kommunen, liksom i de bolag kommunen
äger helt eller delvis alltid bedrivs i enlighet med vid varje tid gällande för fattningar, de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta
reglemente, samt

Ordförandens sign Justera ndens sign Utdrag s bestyrkande

^ Q^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 92 2013-09-30

regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de
bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur
den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. //

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordförande Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

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
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att i reglementet för kommunstyrelsen göra tillägg av följande:

Kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion för företag som kommunen äger//

Helt eller delvis m m

Kommunstyrelsen har ansvar för

att fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt ellerx-

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden som är
av betydelse för kommunen,

att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap*

17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffanäe de aktiebolag kommunen innehar
aktier i,

att årligen, då senast den 30 september, i beslut för varje aktiebolag som Staffanstorps^

kommun enligt 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen har överlämnat vården av en
kommunal angelägenhet till pröva om den verksamhet som har bedrivits i dessa
aktiebolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda

Ordförandens sign Jusferandens sign j Utdragsbestyrkande

w-^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 92 2013-09-30

kommunala ändamålet, och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna/
vilka beslut snarast skall redovisas för kommunfullmäktige, varvid i det fall
kommunstyrelsen finner att brister har förelegat skall samtidigt lämnas förslag till
kommunfullmäktige om påkallaäe åtgärder, samt

*att bevaka att kommunens intressen tillvaratas vid bolags- och fÖreningsstämmor och
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars
har intresse ;'.

Kommunstyrelsens ansvar och mpporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall

tillse ätt all den verksamhet som förekommer i kommunen, liksom i de bolag kommunen
äger helt eller delvis alltid bedrivs i enlighet med vid varje tia gällande författningar, de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i detta
reglemente, sami

regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de
bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur
den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. //

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

^ ©CŜ
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 93 2013-09-30

Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp (dnr Ks
2013.113)

Kommunfullmäktige upptar ärende enligt avgiven årsredovisning för
Samordnmgsförbundet Burlöv Staffanstorp.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Burlöv Staffanstorp
ansvarsfrihet för verksamheten år 2012 och ej väcka skadeståndstalan.

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
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att bevilja styrelsen för SamordningsfÖrbundet Burlöv Staffanstorp
ansvarsfrihet för verksamheten år 2012 och ej väcka skadeståndstalan.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

cgf ^ 1
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/

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 86 2013-09-16

Kommunfullmäktige g 94 2013-09-30

Besvarande av motion om uttagsautomat i Hjärup
(dnr Ks 2013.60)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Rolf Lind (MP) väckt motion om uttagsautomater i Hjärup.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

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

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 avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna lämnar särskilt yttrande
enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförandens sign Justérandens sign Utdrags bestyrkande

(^ CO
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

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 avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna lämnar särskilt yttrande
enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrags bestyrkande

<S) ^ c^
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Särskilt yttrande bankautomat i ^
^Hjärup »q

<i?
Låt oss först konstatera att vi delar motionärens uppfattning att Hjärup
behöver en uttagsautomat på orten. Vi delar däremot inte motionärens uppfattning om sättet
att få till stånd bankautomaten. Att kräva en automat i samband med kommunens finansiella

upphandling är inte förenlig med lagen om offentlig upphandling och kan medföra att själva
upphandlingen underkänns vid en prövning.

Storbankema har samordnat bankomatverksamheten i det relativt nybildade Bankomat AB.
Bankomat AB ägs av de stora bankerna i Sverige som beslutat att överlåta skötseln och
verksamheten av kontantautomatema på det gemensamma bolaget. Beslutet innebär också att
många av landets bankomater moderniseras eller ersätts av helt nya maskiner.

Men i och med att det blir ett bankomatsystem för samtliga storbanker kommer en del
uttagsautomater att försvinna till exempel på platser där bankerna hittills haft konkurrerande
maskiner nära varandra. Det kan också bli så att automater tillkommer på platser där de
saknas i dag.

Vi anser därför att Staffanstorps kommun borde ta initiativ till ett möte med samtliga
banker verksamma i kommunen för att de tillsammans verkar för att få en bankomat i

tätorten Hjärup.

Staffanstorp 2013-09-30

^ wf/SHc.
./

Pierre Sjö/tröm (S)
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 87 2013-09-16

Kommunfullmäktige § 95 2013-09-30

Besvarande av motion om spelbutik i Hjärup
(dnr Ks 2013.68)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Rolf Lind (MP) väckt motion om spelbutik i Hjärup.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

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

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 avslå motionen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Ordförandens sign Justeranden s sig n U td rågs bestyrkande

^4=^
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STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 95 2013-09-30

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
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^
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STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 88 2013-09-16

Kommunfullmäktige g 96 2013-09-30

Besvarande av motion om utbyggnad av el-stolpar för
laddning av bilar (dnr Ks 2013.77)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om utbyggnad av elstolpar för
laddning av bilar i tätorterna.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
dels att uppdra till kommundirektören att utreda förutsättningarna för
utbyggnad av laddplatser för elbilar i Staffanstorps kommun/ då att redovisa
för kommunstyrelsen senast den 30 april 2014, dels föreslå kommunfullmäktige
besluta att för prövning och beslut överlämna motionen till kommunstyrelsen.

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 dels

att dels att uppdra till kommundirektören att utreda förutsättningarna för
utbyggnad av laddplatser för elbilar i Staffanstorps kommun/ då att redovisas
för kommunstyrelsen senast den 30 april 2014, dels

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att för prövning och beslut överlämna motionen till kommunstyrelsen.

ordförandens sign Justera ndensslg n Utdragsbestyrkande

'I.
;L
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (40)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 96 2013-09-30

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Magnus Lunderquist (KD) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Magnus Lunderquists (KD) 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 för prövning och beslut överlämna motionen till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerändenssign Utdragsbestyrkande

^ Qfc^>
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(39)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 89 2013-09-16

Kommunfullmäktige 97 2013-09-30

Besvarande av motion om bredband i Hjärup
(dnr Ks 2013.87)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt av kommunfullmäktige remitterad av
Rolf Lind (MF) väckt motion om bredband i Hjärup.

I ärendet föreligger av IT-chefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i ärendet redovisade
anse motionen besvarad.

* *

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsens skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta/ dels att med hänvisning till det i ärendet
redovisade anse motionen besvarad enligt dess första att sats/ dels bifalla
motionen enligt dess andra att sats.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
* .

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandé

c^-
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^ SAIV1MANTRÄDESPROTOKOLL 17(39)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 97 2013-09-30

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Björn Magnussons (FP) och Christian Sonessons (M) respektive
yrkanden enligt ovan och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att med hänvisning till det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ledamöterna för folkpartiet liberalerna reserverar sig muntligen mot beslutet
till förmån för Björn Magnussons (FP) yrkande.

Ördfo randen^ sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

( r-



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 18(39)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 98 2013-09-30

Medborgarförslag om ändring av fakturering i samband
med uppsägning av barnomsorgsplats (dnr 2013.155)

Till Staffanstorps kommun har den 23 augusti 2013 inkommit medborgarförslag
om ändrmg av fakturering i samband med uppsägning av barnomsorgsplats.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommun-
styrelsen eller annan nämnd Överlämna att besluta i ett ärende som har väckts
genom medborgarförslag/ då utom om ärendet är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Vidare gäller att det åvilar kommunfullmäktiges ord-
förande att/ efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram
förslag till beslut om överlämnande av medborgarfÖrslag. Sådana beslut får
fattas utan föregående beredning. Föreskrivet samråd har hållits om besluts-
förslaget nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar/ då barn- och utbildningsnämnden
svarar för sådana slags ärenden som medborgarförslaget rör/ och ärendet inte
kan anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att
kommunfullmäktige ska besluta att till barn- och utbildningsnämnden
överlämna att besluta om förslag skall lämnas till kommunfullmäktige om
ändring av akhiell regel enligt medborgarförslagsställarens förslag om ändring
av fakturering i samband med uppsägning av barnomsorgsplats.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkandeT

^ ^ ^
^\
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 19(39)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 98 2013-09-30

Kommunfullmäktige har således beslutat
att till barn- och utbildningsnämnden/ som svarar för sådana frågor som
medborgarförslaget rör/ Överlämna att besluta om förslag skall lämnas till
kommunfullmäktige om ändring av aktuell regel enligt
medborgarförslagsställarens förslag om ändring av fakturering i samband med
uppsägning av barnomsorgsplats.

Ordförandens sign l Justerändens sign TOtdragsbestyrkande

(S1 ^ ^>-



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 (39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 99 2013-09-30

Medborgarförslag om att lägga igen järnvägsövergångar i
hela Staffanstorps kommun (dnr 2013.129)

Till Staffanstorps kommun har den 20 juni 2013 inkommit medborgarförslag
om att lägga igen järnvägsövergångar i hela Staffanstorps kommun.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommun-
styrelsen eller arman nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts
genom medborgarförslag/ då utom om ärendet är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Vidare gäller att det åvilar kommunfullmäktiges ord-
förande att/ efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram
förslag till beslut om Överlämnande av medborgarförslag. Sådana beslut får
fattas utan föregående beredning. Föreskrivet samråd har hållits om besluts-
förslaget nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar/ då tekniska nämnden svarar för
sådana slags ärenden som medborgarförslaget rör/ och ärendet inte kan anses
vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, att kommun-
fullmäktige ska besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i
föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag/ om att lägga igen
järnvägsövergångar i hela Staffanstorps kommun.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat
att till tekniska nämnden/ som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget
rör/ överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom
medborgarförslag/ om att lägga igen järnvägsövergångar i hela Staffanstorps
kommun.

Ordföranden ssig n \ Justerandehs sign Utdragsbestyrkande

'é @B-^=^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 100 2013-09-30

MedborgarfÖrslag om att se över säkerheten på
Planetvägen mot Kyrkbyns förskola (dnr 2013.125)

Till Staffanstorps kommun har den 17 juni 2013 inkommit medborgarförslag
om att se över säkerheten på Planeh^ägen mot Kyrkbyns förskola.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till kommun-
styrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts
genom medborgarförslag/ då utom om ärendet är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Vidare gäller att det åvilar kommunfullmäktiges ord-
förande att/ efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram
förslag till beslut om överlämnande av medborgarförslag. Sådana beslut får
fattas utan föregående beredning. Föreskrivet samråd har hållits om besluts-
förslaget nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar/ då miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden svarar för sådana slags
ärenden som medborgarförslaget rör/ och ärendet inte kan anses vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att kommunfullmäktige ska
besluta att till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden
Överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag/
om att se över säkerheten på Planet^ägen mot Kyrkbyns förskola.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden/
överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag,
om att se Över säkerheten på Planetvägen mot Kyrkbyns förskola.

TOrdförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

^



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 22 (39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 80

Kommunfullmäktige § 101 2013-09-30

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.118)

Anmäls mterpellation 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 interpellation skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 besvarar barn-
och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) ställd interpellation
enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Pierre Sjöström (S) samt Christian Sonesson (M) konstaterar
ordföranden att ordet ej begärs för ytterligare anföranden/ och förklarar
överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sig n Justera ens sign Utdrags bestyrka n de

(^^^T.
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (39)

m,
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 102 2013-09-30

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.119)

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

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellation skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 besvarar
tekniska nämndens ordförande Berit Lagergren (M) ställd interpellation enligt i
ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Gunnar Lindell (SPI) konstaterar ordföranden att ordet ej
begärs för ytterligare anföranden/ och förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ <^r



^a SAMMANTRADESPROTOKOLL 24 (39)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sa m m anträdesdatu m

Kommunfullmäktige § 103 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.152)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om belysning av
spontanidrottsplatser.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Juster^andens sign Utdragsbestyrkande

^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 25(39)

m/

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 104 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.152)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder
kring Balders skola.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign rjusterandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39)

m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 105 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.134)

Anmäls av Werner Unger (S) väckt motion om kultur- och fritidsplan för
Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

(^>
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 27 (39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 106 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.159)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om förädling av Hjärups gamla
idrottsplats (grusplanen).

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerändens sign Utd rågs bestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 107 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.166)

Anmäls av Laila Olsen (S) väckt motion om revidering av den
kommunöver grip ande handlingsplanen mot våld i nära relationer.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justérandens sign Utdragsbestyrkande

/?y 0^-^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (39)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 108 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.165)

Anmäls av Renée Stigborg (S) väckt motion om valfrihet för medborgare som
har bistånd till hjälp med mathållning.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39)

STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-09-30Kommunfullmäktige § 109

Remittering av motion (dnr Ks 2013.164)

Anmäls av Laila Olsen (S) väckt motion om ökat ekonomiskt stöd till Lunds
Kvinnojour.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sig n Justerandens sign l Utdragsbesfyrkande

<^ ^T^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (39)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 110 2013-09-30

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Tina Laserow (M) av hennes uppdrag som ersättare i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Tina Laserow (M) från hennes uppdrag som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige lämna förslag till ny ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden efter Tina Laserow (M).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

,0^ ^^



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 32 (39)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 111 2013-09-30

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Anders Olin (M) av hans uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

I ärendet föreligger vidare meddelande 2013-08-21 från Länsstyrelsen Skåne att
Anders Olin (M) inte längre är valbar vilket enligt 4 kap 8 § kommunallagen
innebär att de uppdrag som han har valts till av fullmäktige har upphört.

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Anders Olin (M) från hans uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige/

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Anders Olm (M).

att uppdra till valberedningen att vid kommunfullmäktiges nästkommande
ordinarie sammanträde föreslå val av ny ledamot i kommunstyrelsen och i
socialnämnden och i stiftelsen Helfrid och Lorentz Nilsson efter Anders OIin
(M) samt/

att informera socialnämnden om Länsstyrelsen Skånes förenämnda
meddelande/ då till grund för beslut om val av ny l:e vice ordförande i
socialnämndens arbetsutskott.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ G^-^^^
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 (39)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 112 2013-09-30

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Magnus Möller (S) av hans uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Magnus Möller (S) från hans uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige/ samt

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Magnus Möller (S).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

(^ G6-



-81 SAMMANTRADESPROTOKOLL 34 (39)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 113 2013-09-30

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från David Anselmsson (M) av hans uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga David Anselmssom (M) från hans uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige/ samt

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter David Anselmsson (M).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 35(39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 114 2013-09-30

Anmälningar

a) TN:s beslut g 62/12 med besvarande av medborgarförslag om
hastighetsdämpande åtgärder på Möllebergavägen/ (dnr 2012.242).

b) TN:s beslut § 1/12 med besvarande av medborgarförslag om borttagande
av fontän m m i Hjärup/ (dnr 2011.347).

c) TN;s beslut § 36/12 med besvarande av medborgarförslag om belysning
och grenar vid cykelväg parallellt med vag 11 Djur slö v/M.almö/ (dnr
2013.41).

d) TN:s beslut g 37/12 med besvarande av medborgarförslag om avverkning
av träd vid Bivägen i Staffanstorp/ (dnr 2013.63).

e) Protokoll från Sydvattens årsstämma 2013-05-31.

f) Förklaring till Staffanstorps kommun med anledning av anmärkning i
revisionsberättelse för samordningsförbundet Staffanstorp - Burlöv/ (dnr
2013.113).

g) Protokoll från Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorps sammanträde
2013-06-10, (dnr 2013.133).

h) Cecilia Cavallins tack för uppvaktning.

i) SN g 72/13 med rapport om ej verkställda beslut/
(Dnr 2013.163).

j) SN g 76/13 med besvarande av överlämnad motion om att erbjuda gratis
Skånekort/ (Dnr 2013.43).

k) KS g 79/13 med ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - 2013-05-01 för
Staffanstorps kommun/ (Dnr Ks 2013.21)

l) Helene Öhmans tack för uppvaktningen.

Ordförandens sign Justerandens sig n Utct ragsbestyrka nde

^ (^^



*

^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 36 (39)

m\
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 114 2013-09-30

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens^ig Utd ragsbestyrkande

<^ /



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 37 (39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 115 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.171)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om Hjärups idrottsplats.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerändenssig n Utdragsbestyrkande

@- r̂ 0^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(39)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 116 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.172)
* *

Anmäls av Helene Öhman (FP) m.fl. väckt motion om att Hjärups skolor räcker
inte till.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n de

^a^



.

^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 39 (39)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 117 2013-09-30

Remittering av motion (dnr Ks 2013.174)

Anmäls av Thorbjörn Lövendahl (S) väckt motion om att Staffanstorps
kommun skall sätta upp konkreta mål för att nyanställa personer med
funktionsnedsättrungar.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till
kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerändens sign Utd råg sbestyrkande

c^-


