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Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Bjällerup/
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Henrik Lethin (M) Agneta Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesdatum 2013-10-21
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Ingrid Hansson
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Bilaga A
*< **

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Ärende då ersättare

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M Pierre Lindberg 118-154

Torbjörn Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethm M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Liliana Lindström M Ingrid Oxenby § 121-354
^

Carina Dilton s

Nils-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M

Björn Stigborg s

Yvonne Nilsson c

Berit La^er^ren M

Shkurte Xhemajli M
1

Helene Ohjnan FP

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell § 118-154

Agneta Nilsson s

Lme Weckström M Magnus Wiback §118-154

Cecilia Cavallin MP

Morsan Jonsson M

Pia Jönsson s

Margareta Pauli M
X-

Sune Cederpil M

Werner Unger s

Ralph Friberg SF

Maxjörgensen M

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis n s-i 54

Marie Saltarski s

Eric Tabich M

Lena Persson FP

Thomas Carlstedt M

RenéeStifiborg s

Björn Larsson c Lennart Svensson 125-154

Magnus Lurtderquist KD

Anders Olin M Björn Holmberg § 118-154
* För de frånvarande ledamöterna Leif Widmark (") och Per-Olof Karlsson (") saknas ersättare att tjänstgöra i deras ställe.
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(56)

^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-10-21

Innehållsförteckning Sid

118 Delårsrapport /ekonomisk uppföljning 2013-01-01 -08-31 5

119 Konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB, godkännande 7
av

§ 120 Regler om ersättning för protokollsjustering 9

121 Besvarande av motion om inköp av rättyisemärkta varor 11

122 Besvarande av motion om deltagande i Kommunens Kvalitet i 15

Korthet/ KKiK

123 Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 17

124 Besvarande av motion om förändringar av nuvarande avgiftssystem 21
inom äldreomsorgen

125 Besvarande av motion om en långsiktig VA- och beläggningsplan 25
för Staffanstorps kommun

126 Remittering av motion om framtagande av förhållningsregler för 28
Staffanstorps kommun

127 Remittering av motion om kommunstyrelsens sammanträdestider 29

128 MedborgarfÖrslag om förbud mot användande av alkohol och 30

droger under arbetstid eller traktamente tid i Staffanstorps
kommun/ remittering av

129 Interpellation om resa till Mipimmässan i Cannes 2013 31

Ordförandens sign Justerande ns sign Utdragsbestyrkandé
-7
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-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(56)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

130 Infrerpellation om riktlinjer för fastighetsägares ansvar för att sköta 32
renhållning och sophämtning

131 Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Tina 33
Laserow

133 Anmälningar 34

134 Avsägelse av uppdrag från Emelie Sjöström (S) 35

135 Avsägelse av uppdrag från Line Weckström (M) 36

136 Avsägelse av uppdrag från Joakim Borglin (KD) 37

137 Interpellation om byggnation av tankeställe i närheten av mossar 38

och våtområden

§ 138 Remittering av motion om avgivande av svar på interpellationer och 39
frågor

§139 Remittering av motion om mat i Staffanstorps skolor. 40

§ 140 Remittering av motion om insynsplatser 41

§ 141 Remittenng av motion angående representationspolicy för 42

Staffanstorps kommun

142 Remittering av motion angående kulturskolan 43

§ 143 Remittering av motion om att införa ett maxtak för bamgruppernas 44
storlek i förskolan

144 Remittermg av motion om att resegaranti bör införas inom 45

färdtjänsten i Staffanstorps kommun

145 Remittering av motion angående alkoholpolicy vid representation 46
för Staffanstorps kommun

146 Remittering av motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie 47

§ 147 Remittermg av motion om att kompensera skolorna för den utökade 48
undervisningstiden i matematik höstterminen 2013

Ordförandens sign fJusterändens sign Utdrags bestyrkande
y
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 4(56)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

148 Interpellation angående samlingssal 49

149 Interpellation angående svar på skrivelser 50

150 Interpellation angående vänortsutbyten 51

151 Interpellation angående SIDA-projektet i Namibia 52

152 Remittering av motion om att demokratisera Staffanstorps kommun 53

153 Avsägelse av uppdrag från Olle Möller (S) 54

g 154 Remittering av motion om förslag till ny arbetsordning 55

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandé

W M



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 5(55)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107 2013-09-30

2013-10-07Kommunstyrelsen § 93

Kommunfullmäktige § 118 2013-10-21

Delårsrapport/ ekonomisk uppföljning 2013-01-01 - - 08-31
för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2013.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om
delårsrapport/ekonomisk uppföljning för tiden 2013-01-01 - - 08-31 för
Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger enligt 9 kap
20a§ kommunallagen (1991:900) utarbetat förslag till delårsrapport.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna i ärendet föreliggande delårsrapport/ekonomisk uppföljning
avseende Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - -
08-31.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna i ärendet föreliggande
delårsrapport/ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns
verksamheter för tidperioden 2013-01-01 - 08-31.

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.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna i ärendet föreliggande delårsrapport/ekonomisk uppföljning
avseende Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - -
08-31.

Ordförandens sign JustéTändens sign Utdragsbestyrkande

fiu
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41 SAMIV1ANTRÄDESPROTOKOLL 6(55)

%J
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2013-10-21

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christan Sonessons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna i ärendet föreliggande delårsrapport/ekonomisk uppföljning
avseende Staffanstorps kommuns verksamheter för tidsperioden 2013-01-01 - -
08-31.

"puOrdförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n de

Pi/j



*»

^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 95 2013-10-07

Kommunfullmäktige § 119 2013-10-21

Konsortialavtal och bolagsordning förSydvatten AB,
godkännande av (dnr Ks 2013.98)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt skrivelser dels den 30 april 2013, dels
den 17 maj 2013 från Sydvatten AB rörande härigenom översända förslag till
såväl nytt konsortialavtal som ny bolagsordning för detta aktiebolag.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att kommunfullmäktige den 20
december 2010, § 106, beslutat att säga upp gällande konsortialavtal avseende
regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB/ samt att uppdra till
kommunstyrelsen att föra förhandlingar om fortsatt giltighet av konsortialavtal
avseende regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB och detta aktiebolags
bestånd.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna i ärendet föreliggande förslag
till dels nytt konsortialavtal för regional vattenförsörjning/ dels ny
bolagsordning för Sydvatten AB.

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.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till dels nytt konsortialavtal för
regional vattenförsörjning/ dels ny bolagsordning för Sydvatten AB.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbesfyrkande~T

Q) 6^ ^Ä-/



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(55)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2013-10-21

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 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.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna i ärendet föreliggande förslag till dels nytt konsortialavtal för
;egional vattenförsörjning/ dels ny bolagsordning för Sydvatten AB.l

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag sbestyr kände"~F

w. /?^
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^ SAMIV1ANTRÄDESPROTOKOLL 9(55)

\

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstryelsens arbetsutskott g 118 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 97 2013-10-07

Kommunfullmäktige g 120 2013-10-21

Regler om ersättning för protokollsjustering
(dnr Ks 2013.113)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 16 augusti 2013 rörande ny och
förtydligande bestämmelse rörande ersättning för justering av protokoll/ detta
då föranlett av ovisshet om gällande reglers innebörd/ och därav föranledd
olika tillämpning av denna bestämmelse.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelse/ sista stycket under
rubriken "Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B// skall ges följande
lydelse:

För justering av en nämnds eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant//

bereäningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per justeringstillfäUe utom
om justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna
nämnd, eller i annat fall justering sker via annat sammanträde.

För justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första
stycket".

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^ M
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 10(55)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2013-10-21

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelse/ sista stycket under
rubriken "Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B// skall ges följande
lydelse:

För justering uv en nämnas eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant//

hereäningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per jusieringstillfälle utom
om justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna
nämnd, eller i annat fall justering sker vid annat sammanträde.

För Justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första
stycket".

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
bifalla kommunstyrelsen 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.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelse, sista stycket under
rubriken "Övriga ersättningar till förtroendevalda ~ Bilaga B// skall ges följande
lydelse:

För justering av en nämnas eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant//

heredningsorgans, protokoll utges ersättning med 75 kronor per justeringstillfälte utom
om justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i denna
nämnd, eller i annat fall justering sker via annat sammanträde.

För justering av kommimfnllmäktiges protokoll utgår alHiä ersättning enligt första
stycket".

Ordförandens sign Justerandens sign ; Utdrags bestyrkande
.?
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 112 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 98 2013-10-07

Kommunfullmäktige § 121 2013-10-21

Besvarande av motion om inköp av rättvisemärkta varor
' (dnr Ks 2013.69)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Agneta
Nilsson (S) genom motion om att Staffanstorps kommun skall satsa på inköp av
räthdsemärkta (fairtrade") varor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2013 g 98, att ge
kommundirektören i uppdrag att yttra sig över motionen vid arbetsutskottets
sammanträde den 30 september 2013.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta dels att motionen
avslås/ dels att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att
diplomeras som en fairtrade City.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla

*.

motionen.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

Ordförandens sign l Justerandenssign Utd råg s bes f yrk a n d e

'̂( ^1



-ai SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(55)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

att avslå motionen samt/

att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en
fairtrade city.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

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

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

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

som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej'.

Vid omröstning 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 5 nej-röster av Torbjörn
Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne Nilsson (C)/Werner Unger (S)/ och

*. *

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen samt/

Ordförandens sign Justerandenssign UtdragsbesTyrkande
fl

(v t rj/\./
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

att för närvarande inte vidta ytterligare åtgärder i syfte att diplomeras som en
fairtrade city.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot beslutet enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkanden.

Agneta Nilsson (S) yrkar, med instämande av Cecilia Cavallin (MP), Magnus
Lunderquist (KD) och Björn Larsson (C)/ att kommunfullmäktige ska besluta
bifalla motionen.

Björn Magnusson (FP) yrkar/ med instämmande av Christian Sonesson (M) att
kommunfullmäktige ska besluta att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för att se Över kalkylen för införande av Fair Trade för kaffe och bananer med
angivande av källpriserna samt/ tydliggöra skillnaden mellan Fair Trade och
ekologist producerat samt/ tydliggöra om det finns någon intäktissida för
kommunen att man är Fari Trade city samf redovisa hur fördelningen ser ut
mellan odlaren och distributören.

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden förslagna
voteringsproposition.

Den som bifaller Björn Magnussons (FP) m.fL yrkande om återremiss röstar ja//
*

Den som ej vill att ärendet återremitteras röstar nej. //

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

Kommunfullmäktige beslutar

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdrags bestyrka n d e
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens för att se över kalkylen för
införande av Fair Trade för kaffe och bananer med angivande av källpriserna
samt/ tydliggöra skillnaden mellan Fair Trade och Ekologist producerat samt/
tydliggöra om det finns någon intäktsida för kommunen att man är en Fair
Trade City samt/ redovisa hur fördelningen ser ut mellan odlaren och
distributören.

f

Ördfor-ändenssign JUsférandens sign Utdrags bestyrka n d e

^
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Bilaga "l
..

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIB
**

SAMMANTRÄDE

>»

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende g 121

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M Pierre Lindberg x

Torbjörn LövendaM s x

Christian Sonesson M x

Laila OIsen s x

Henrik Lethtn M x

Nmo Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M Ingrid Oxenby x

Leif Widmark

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lind ell x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M Magnus Wib ack x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Margareta Pauli M x

Per-Olof Karlsson

Sune Cederpil M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Max Jörgensen M x

Mia Hamnedalen M urgis Porutis x

Marie Saltarski s x

ric Tabich M xH

ena Persson FP x

Thomas Carlstedt M x

Renée Stigbor^ s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

anders Olin M ^'öm Holmberg x

wa Thalén Finne M xH

^^ ^fj
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 15(55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113 2013-09-30

Kommunstyrelsen § 99 2013-10-07

Kommunfullmäktige g 122 2013-10-21

Besvarande av motion om deltagande i Kommunens
Kvalitet i Korthet, KKiK (dnr Ks 2013.78)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Magnus
Lunderquist (KD) genom motion om deltagande i Kommunens Kvalitet i
Korthet KKiK.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2013 § 99,att ge
kommundirektören i uppdrag att yttra sig Över motionen vid arbetsutskottets
sammanträde den 30 september 2013.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

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.

Kommunstyrelsen har således beslutat förestå kommunfullmäktige
besluta

att bifalla motionen.

ordförandens sign Justeråndens sign lUtdragsbestyrkande

^ ^^ fi ?//
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(55)

STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkanden.

Magnus Lunderquist (KD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att 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 att bifalla detta
yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

nOrdförandens sign Justerandens sign Utd ragsbés tyrkande
"/7}CL ftfj/

t
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114 2013-09-30

2013-10-07Kommunstyrelsen § 100

2013-10-21Kommunfullmäktige § 123

Besvarande av motion om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner (dnr Ks 2013.79)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt av Magnus
Lunderquist (KD) genom motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 juni 2013 § 100, att ge
kommundirektören i uppdrag att yttra sig över motionen vid arbetsutskottets
sammanträde den 30 september 2013.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen samt att fömärvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella
föreningen "Sveriges Ekokommuner".

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen samt,

att för närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella föreningen
Sveriges Ekokommuner".//

Ordförandens sign '["Justerande ns sign Utdrags bestyrkan d e
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^ SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 18(55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

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

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

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

som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej".

Vid omröstning 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)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene Öhman (FP) och fyra
nej-röster av Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S)/ och
Carina Dilton (S)/ medan en ledamot/ Yvonne Nilsson (C) avstår från att delta i
kommunstyrelsen beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen samt/

att för närvarande inte ansöka om medlemskap i den ideella föreningen
Sveriges Ekokommuner".//

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot taget beslut enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justérandens sign Utdragsbestyrkande

As
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(56)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2013-10-21

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Magnus Lunderquist (KD) yrkar i första hand på att kommunfullmäktige ska
besluta att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta reda på vad det
skulle innebära för Staffanstorps kommun att vara med i Sekom och vad det har
inneburit för tex Helsingborg Stad samt/ att ta reda på vad de kommuner som
är med fått för vinst genom nätverket samt/ att ta reda på vad de fyra
hållbarhetsprinciperna verkligen innebär/ samt i andra hand om återremiss
yrkandet faller att bifalla motionen.

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

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Magnus Lunderquists (KD) yrkande om återremiss enligt ovan/ och förklarar
därefter att enligt hennes mening har kommunfullmäktige beslutat att avslå
detta yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition.

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den som bifaller Magnus
Lunderquists (KD) yrkande om återremiss röstar nej.

Vid omröstning avges 22 ja-röster/ 15 nej-röster och 2 avstår från att rösta/ se
bilaga l.

Ordföranden redovisar att enligt 5 kap g 36 kommunallagen (1991:900) har
kommunfullmäktige/ då det begärts av minst en tredjedel av de närvarande
ledamöterna/ beslutat att återremittera ärendet enligt Magnus Lunderquists
(KD) yrkande ovan.

Ordförandens sign Justerandéns sign Utdragsbestyrkande
^^=^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta reda på vad det skulle
innebära för Staffanstorps kommun att vara med i Sekom och vad det har
inneburit för tex Helsingborg Stad samt/ att ta reda på vad de kommuner som

är med fått för vinst genom nätverket samt/ att ta reda på vad de fyra
hållbarhetsprinciperna verkligen innebär.

Ordförandens sign Justerandens sign U tdrags bestyrka ri de
^

ftt /J/



JJilä et l6
. .

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
*

SAMMANTRÄDE

»*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 123

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M Pierre Lindberg x

xTorbjörn Lövendahl s

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethm M x

Nino Vidovic M x

xPierre Sjöström s

FP xBjörn Magnusson
Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M Ingrid Oxenby x

Leif Widmark

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

xBjömStigborg s

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

xShkurte Xhemajli M

Helene Ohman FP x»

xKjell Jönsson SPI Gunnar Lin d eU

Agneta Nilsson s x

xLine Weckström M Magnus Wibäck
Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

xPia Jönsson s

Margareta Pauli M x

Per-Olof Karlsson
xSune Cederpil M

xWerner Unger s
xRalph Friberg SF

Max Jör^ensen M x

Mia Hamnedalen M Jurgis Pomtis x

Marie Saltarski s x

Eric Tabich M x

Lena Persson FP x

Thomas Carlstedt M x

xRenéeStigborg s

xBjörn Larsson c
xMagnus Lunderquist KD

Anders OIin M B j Öm Holmberg x

Ewa Thalén Finne M x

w c//Hh
'J
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^ SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (55)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-09-30Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115

2013-10-07Kommunstyrelsen § 101

2013-10-21Kommunfullmäktige § 124

Besvarande av motion om förändringar av nuvarande
avgiftssystem inom äldreomsorgen (dnr Ks 2013.116)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende för beredning väckt genom
motion av Laila Olsen (S) om förändring av nuvarande avgiftssystem inom
äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade den W juni 2013, g 87 att remittera den väckta
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess följande överväganden och
bedömningar.

Det ankommer enbart på socialnämnden att pröva och avgöra om det ska/ eller
inte ska/ göras sådana kartläggningar som motionären har yrkat/ medan det
åvilar kommunfullmäktige att/ då efter i kommunallagen föreskriven
beredning/ besluta om antagande av taxor för nyttjande av olika av kommunen
tillhandahållna tjänster och annat.

Motionen bör därför överlämnas till socialnämnden för dels dess
ställningstagande till och beslut om där föreslagna kartläggnmgar ska göras
eller inte, dels prövning av om i motionen föreslagen tiUämpningstaxa bör
införas/ varvid om socialnämnden finner skäl föreligga för införande av sådan
eller annan ny tillämpningstaxa/ det ankommer på socialnämnden att/ till
författningsföreskriven beredning av sådant ärende/ ingå till
kommunfullmäktige med förslag till sådan taxa t

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden t

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
Överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestämmelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt

Ordförandens sign Justerandpns sign Utdrags bestyrkande

//

 ? / .^J
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-ai SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(55)

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
samt därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera motionen
till socialnämnden för yttrande.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestämmelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt
besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
sam t

att härmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att för yttrande remitera motionen till
socialnämnden.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på
vart och ett av-egetoch Pierre Sjöströms (S) respektive yrkande enligt ovan, och

Ordförandens sign rjusterändens sign Utdragsbestyrkä n d e

^
^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla
ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:

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

Vid omröstning avges nio ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson (M)/
Liliana Lindström (M)/ Nmo Vidovic (M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson
(C)/ Eric Tabich (M)/ Berit Lagergren (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/ och Helene
Öhman (FP) och fyra nej-röster av Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S) /

Werner Unger (S)/ och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestämmelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt
besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot taget beslut till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Laila Olsen (S) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S) att
kommunfullmäktige ska besluta att för yttrande remittera motionen till
socialnämnden.

Ordförandens sign JJusterandens sign Utdrags bestyrkande
1

<^ ^c ^
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y

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på
vart och ett avLaila Olsens (S) m.fl. och Christian Sonessons (M) respektive
yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Christian Sonessons (M) yrkande *

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som//

bifaller Laila Olsens (S) m.fl. yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 27ja-röster och 12 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till socialnämnden för dess ställningstagande till och
beslut avseende i motionen redovisade yrkanden/ varvid i fall socialnämnden
vid sin prövning av ärendet finner skäl föreligga för att införa nya
taxebestämmelser om kostavgift i särskilt boende/ skall socialnämnden särskilt
besluta om att till kommunfullmäktige ingå med förslag till sådana nya regler/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerarydens sign Utdragsbesfyr ka nd e

w.^
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VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
*<

SAMMANTRÄDE

*»

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 124

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M Pierre Lindberg x

xTorbjörn Löven d ahl s

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrilc Lethin M x

Nino Vid o vic M x

xPierre Sjöström s

xBjörn Masnusson FP

Rolf Lmd MP x

LiUana Lindström M Ingrid Oxenby x

Leif Widmark

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

xBjÖmStigborg s

Yvonne Nilsson c x

M xBerit Li^crgren
xShkurte Xhemajli M

Helene Ohman FP x

xKjeU Jönsson SPI Gunnar Lindell
xAgneta Nilsson s

Line WeckstrÖm M Magnus Wiback x

xCecilia Cavallin MP

Morgan Jonsson M x

xPia Jönsson s

Margareta Pauli M x

Per-Olof Karlsson
xSune Cederpil M

Werner Un^er s x

SP xRalph Friberg
xMax Jörgensen M

Mia Hamnedalen M JurgisPorutis x

Marie Saltarski s x

Eric Tabich M x

Lena Persson FP x

Thomas Carlstedt M x

Renée Stigborg s x

xBjörn Larsson c
xMagnus Lunderquist KD

Anders Olin M Björn Holmberg x

Ewa Thalén Finne M x

MKfJ
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117 2013-09-30

2013-10-07Kommunstyrelsen § 103

Kommunfullmäktige § 125 2013-10-21

Besvarande av motion om en långsiktig VA- och
beläggningsplan för Staffanstorps kommun
(dnr Ks 2013.70)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende väckt genom
motion av Pia Jönsson (S) om en långsiktig VA- och beläggningsplan för
Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013, § 45 att remittera den väckta
motionen till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

/id arbetsutskottets handläggning av ärendet framförs följande yrkanden.^

Ordförande Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att överlämna motionen
till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/ samt att därmed anse
motionen besvarad.

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/
sam t

att härmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrka n d e
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (55)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla arbetsutskottets föreslag till beslut.

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

s.!^a^ve^l!.gg.mnAe^f^rklar^.savslutalstäner ordförande proposition på
^ti!?,e^av.e§et.ocl\pier,re siöströms (s) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter attenHgt hans mening har kommunstyrelsen beto bifaUa
ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande proposition:
//

]?!r^oI^-biSlIer c?dförande^christian sonessons (M) yrkande röstar ja. Den
som bifaller Pierre Sjöströms (S) yrkande röstar nej".

Tv^m?t!TinSJlv^ å^a.ia"^ter/ da. ?v^rdför^nden christian Sonesson (M)/
Uliana Lmdström (M), Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M), Yvonne Nilsson
l^L^llrI'lbi^^)l^r^L^!Sr^n (^)/.oc^shkurte^he.majli (M.)/ och fyra
nej-röster av Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (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 Överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign JusteTandensslgn Utdragibesfyrkande

^. fifj
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (56)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanfrädesdatum

2013-10-21

Ledamöterna för Arbetarpartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot taget beslut enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Pia Jönsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.

Berit Lagergren (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordförande proposition på
vart och ett av Pia Jönssons (S) och Berit Lagergrens (M) respektive yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Berit Lagergrens (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition.

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja. Den som//

bifaller Pia Jönssons (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 11 nej-röster.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att härmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdl rågs bestyrka n d e
-,.., 4

ur



Bilaga l
*t

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
..

SAMMANTRÄDE

f*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 125

o

JA NEJ AVSTÅR

MJchael Sandin M Pierre Lindberg x

Torbjörn LÖvendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik LetNn M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M Ingrid Oxenby x

Leif Widmark

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Biöm Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^erfiren M x

Shkurte Xhemajli M x
*

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar LindeU x

Agneta Nilsson s x

Ltne Weckström M Magnus Wibäck x

Cecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Margareta Pauli M x

Per-Olof Karlsson

Sune Cederpil M x

Werner Un^er s x

Ralph Friberg SF x

Max Jörgensen M x

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x

Marie Saltarski s x

Eric Tabich M x

Lena Persson FP x

Thomas Carlstedt M x

Renée Stigborg s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Anders Olin M Björn Holmberg x

Ewa Thalén Finne M x

F\<!-. ^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträd esdatum

Kommunfullmäktige g 126 2013-10-21

Remittering av motion (dnr Ks 2013.180)

Anmäls av Björn Stigborg (S) väckt motion om framtagande av
fÖrhållningsregler för Staffanstorps kommun *

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrags bestyrkande

fi^f
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^ SA1VIMANTRADESPROTOKOLL 29 (55)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 127 2013-10-21

Remittering av motion (dnr Ks 2013.180)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om kommunstyrelsens
sammanträdestider.

Motionen dras tillbaka.

Ordförandens sign Justera h den s sig n Utd ra gsbestyrkände

fi/J
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (55)

STAFFAN STOR PS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 128 2013-10-21

Medborgarförslag om förbud mot användande av alkohol
och droger under arbetstid eller traktamente tid i
Staffanstorps kommun, remittering av (dnr 2013.182)

Till Staffanstorps kommun har den 4 oktober 2013 inkommit medborgarförsla
om förbud mot användande av alkohol och droger under arbetstid eller
traktamente tid i Staffanstorps kommun.

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 prmcipiell 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 att- kommunfullmäktige ska besluta
att för beslut om beredning remittera det väckta medborgarförslaget til]
kommunstyrelsen.

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.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att för beslut om beredning remittera det väckta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdragsbéstyrkande

fil v/'



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 31 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige g 129

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.181)

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
om resa till Mipimmässan i Cannes 2013.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens s i g n Justerandens sign Otdragsbestyrkänd e

/t/l/<3?



p.p

tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 32 (55)

v
STAFFAN STO RPS

KOMMUN
Sammanfrädesdatum

Kommunfullmäktige § 130 2013-10-21

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.186)

Anmäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till tekniska nämndens
ordförande om riktlinjer för fastighetsägares ansvar för att sköta renhållning
och sophämtning.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

OrdfoTandens sign Justerande hs sign Utdrags bestyrkande7~

^ wI



SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL^ 33 (55)

/

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 131

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
efter Tina Laserow (M) (dnr Ks 2013.11)

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 21 oktober 2013 ärende
om val av ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Tina
Laserow (M).

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden som ny ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden utse Maria Leijman (M)/ Långdansvägen 16, 245 42
Staffanstorp.

Ordförandens sign Justera n de ns sign Otdragsbestyrkande

,51 J



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (55)^k

STAFFAN&TORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 133

Anmälningar

a) Kultur- och fritidsnämndens beslut § 27/13 gällande motion om
anläggning av utegym i Hjärup. Dnr 2013.44

b) Socialnämndens beslut § 86/13 gällande motion oin läxhjälp till alla. Dnr
2012.398

c) Miljö- och samhällsbyggnadsnänmdens beslut §60/13 gällande
medborgarförslag om att anlägga en trädgård i Staffanstorp. Dnr 2012.176

d) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut g 62/13 gällande
medborgarförslag om byggnation av gång- och cykelväg, samt sänkt
hastighet på Valhallavägen.
Dnr 2013.110

e) Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 61/13 gällande
medborgarförslag om uppförande av farthinder samt sänkt hastighet på
Valhallavägen. Dnr 2013.35

f) Granskning av samarbetsnämnd för gemensam IT-driftsorganisation för år
2012.Dnr2012.189

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna *

.OrdfoFåndenssign Justéranäénss ig n Utdrag s bestyrka nde

/^ÖQ nJ l/



A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 134

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Emelie Sjöström (S) av hennes uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige samt som ersättare i valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Emelie Sjöström (S) från hennes uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige och i valnämnden/ samt

att ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräknmg_för
utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Emelie Sjöström (S).

att uppdra åt valberedningen att vid kommunfullmäktiges nästkommande
ordinarie sammanträde föreslå val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie
Sjöström (S).

Ordförandens sign Justerändé ns sig n Utdrag-sbestyri<ande

i/ 1

(S> H)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (55)^

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 135

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Line Weckström (M) av hennes uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden1

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Line Weckström (M) från hem-ies uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/ samt

att mgå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om nysan^anräkningför
utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Line Weckström (M) *

att för resterande del av mandatperioden som ny ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden efter Line Weckström (M) utse Max Jörgensen/
Farinvägen 17, 245 33 Staffanstorp.

att för resterande del av mandatperioden som ny ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden efter Max Jörgensen utse Isabella Månsson/
Basfiolsgränd l/ 245 42 Staffanstorp.

ördföTandehs-sTgn "j "Juiter andens sign Utdragsbestyrkande

^ Kil(S



<

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (55)^

STAFFAN STOPPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige §136

Avsagelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Joakim Borglin (KD) av hans uppdrag som ledamot i
* *

kultur- och fritidsnämnden/ demokratiberedningen samt som ersättare i
valberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Joakim Borglin (KD) från hans uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden demokratiberedningen samt som ersättare i valberedningen/
samt

att uppdra åt valberedningen att vid kommunfullmäktiges nästkommande
ordinarie sammanträde föreslå val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden och
ny ledamot i demokratiberedningen samt ny ersättare i valberedningen efter
Joakim Borglin (KD).

OräfoFandenssign Justerändens sign Utdragsb^styrkande

w



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (55)^

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 137

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.188)

Anmäls interpellation av Cecilia Cavallin (MP) till miljö- och samhällsbyggnads
nämndens ordförande om byggnation av tankställe i närheten av mossar och
våtområden.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign "Justerandens sig n Utd råg s b estyrka nd e

6 ,^ \J
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (55)^k

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige g 138

Remittering av motion (dnr Ks 2013.189)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om avgivande av svar på
interpellationer och frågor.

Motionen dras tillbaka.

Utdrags bestyrka nd eOrdförandens sign Justerandens sign

/il J



*

^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (55)

m
~>h-

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige g 139

Remittering av motion (dnr Ks 2013.190)

Anmäls av Carina Dilton (S) väckt motion om mat i Staffanstorps skolor.

Kommunfullmäktige beslutar

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

1
Ordförandens sign justerahdens sign i' Utdragsbestyrkande

^ fld^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (55)

/

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 140

Remittering av motion (dnr Ks 2013.194)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om insynsplatser.

Kommunfullmäktige beslutar

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

' Ordförandens sign 1JusTeTändens'srgn Utdragsbestyrkande

Pih
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 141 2013-10-21

Remittering av motion (dnr Ks 2013.193)

Anmäls av Lena Persson (FP) m. fl. väckt motion angående
representationspoUcy för Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkånde

/;/J^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (55)

/

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammantradesdatum

Kommunfullmäktige § 142 2013-10-21

Remittermg av motion (dnr Ks 2013.195)
* .t

Anmäls av Helene öhman (FP) m.fl. väckt motion angående kulto skolan.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerahdenssign Otdragsbestyr kände

r /~i

^ w\
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41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (55)

STAFFAN STOR PS
KOi^UN

Sammanträdesdatum

KommunfuHmäktige § 143 2013-10-21

Remittering av motion (dnr Ks 2013.196)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att införa ett maxtak för
barngruppernas storlek i förskolan.

Kommunfullmäktige beslutar

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

O rdfö randens sign Justerändens^ign nUtdrags bestyrkande

^ ^)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (55)^

\

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige g 144

Remittering av motion (dnr Ks 2013.197)

Anmäls av M:agnus Lunderquist (KD) väckt motion om att resegaranti bör
införas inom färdtjänsten i Staffanstorps kommun <

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign TJusterandens sign UtdFagsbestyrkände

.^f



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (55)

STAfFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 145 2013-10-21

Remittermg av motion (dnr Ks 2013.199)

Anmäls av Lena Persson (FP) m.fl. väckt motion angående alkoholpolicy vid
representation för Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförande n s sign T Justeränd en s~ s ig n Utdragsbesfyrkancte

wh^



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (55)-»

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 146

Remittering av motion (dnr Ks 2013.191)

Anmäls av Carina Dilton (S) väckt motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Grevie.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign JusteFandenssig n Utdragsbestyrkänd e

W w



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (55)^

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 147

Remittering av motion (dnr Ks 2013.200)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att kompensera skolorna för
den utökade undervisningstiden i matematik höstterminen 2013 t

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign 1 "Justera n d ens sign Utdrag sbéstyrkanäe

^6h
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (55)JA

mv
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige g 148

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.203)

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
angående samlingssal.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Utdrags be styrkan d eÖfdfö rand ens sign Jusferandens sign

^ 1̂/v/
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SAMIVtANTRÄDESPROTOKOLL 50 (55)^

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige g 149

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.266)

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
angående svar på skrivelser.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att mterpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign |-Justerandensstgn Otdragsb estyrkä nd e

/^/v
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(55)4

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 150

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.205)

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
angående vänortsutbyten.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Ju sterandens sign Utd ra g s bestyr ka n d e

^1
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 151

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.206)

Anmäls interpellation av Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
angående SIDA-projektet i Namibia.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen ska besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige,

OFdföråndens sign Justérandens sign Utdragsbestyrkand e

t^^
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (55)41

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 152

Remittering av motion (dnr Ks 2013.202)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om att demokratisera Staffanstorps
kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens s ig n ["Utdragsbestyrkande

(^ f\v
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54 (55)^

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

2013-10-21Kommunfullmäktige § 153

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Olle Möller (S) av hans uppdrag som ledamot i barn-
och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Olle Möller (S) från hans uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden/ samt

att uppdra ät valberedningen att vid kommunfullmäktiges nästkommande
ordinarie sammanträde föreslå val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden
efter Olle Möller (S).

UtdragsbestyrkandeÖräförandenssign Justérändenssign

^ ^
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-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55 (55)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 154 2013-10-21

Remittering av motion (dnr Ks 2013.267)

Anmäls av Helene Öhman (FP) väckt motion om förslag till ny arbetsordning.

Kommunfullmäktige beslutar

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

OTdförandéns sign Justérandens sign Utdrag sbestyrkande

(^\ ftljN
\,
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