1( 11)

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträde
Sammanträdesda tum:
Samman trädestid :
Pla ts:
Paragrafer:

2014-10-20
Klockan 18.00-18.25
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup
§ 147- § 153
Tjänstgörande ersättare:
Ordinarie ledamöter:
Christian Sonesson (M)
Nino Vidovic (M)
Liliana Lindström (M)
Ewa ThalE~n Finne (M)
Eric Tabich (M)
Margareta Pauli (M)
Shkurte Xhemajli (M)
Hans Ro chester (M)
Karin Palmqvist (M)
Henrik Lethin (M)
Bertil Pe rsson (M)
Åsa Ekstrand (M)
Nils-Ove Mårtensson§§ 147-153
Berit Lagergren (M)
Bertil Palm §§ 147-153
Eric H amilton (M)
Josefine Weber (C)
Yvonne Nilsson (C) ordf
Björn Magnusson (FP)
Gisela N ilsson (FP)
Helene Öhman (FP)
Magnus Lunderquist (KO)
Pierre Sjöströ m (S)
Hali Liddell §§ 147-153
Laila Olsen (S)
Torbjörn Lövendahl (S)
Carina Dilton (S)
Björn Stigborg (S)
Pia Jönsson (S)
Ricka rd Sewerin Eks tröm (S)
Agneta N ilsson (S)
Werner Unger (S)
Marie Saltarski (S)

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Richard Fridh (S)
Raili Pikkusaari (V)
Cecilia Cavallin (MP)
David Wittlock (MP)
Rebecca Ringlander (MP)
Jonas Andersson (SD)
Ulla Winrup (SD)
Mats-Åke Westeson (SD)
Fredrik Andersson (SD)
Richard Olsson (SD)
Maths Johansson (SPI)

Bo Malmberg§§ 147-153

Totalt 41ledamöter

Justerande:
Justering:

Agneta N ilsson (M) Henrik Lethin (M)
Rådhuset, fredagen den 24 oktober klockan 10.00

Underskrifter:

förande§§ 149-153 Yvonne Nilsson (C)
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terande Agneta Nilsson (S)

Jrdförandens signatur

Justerandes signatur
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Henrik Lethin (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Ans lag l Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslu tsorgan:
Samman trädesdatum:
Sammanträdestid:
Plats:
Paragrafer:

Kommunfullmäktige
2014-10-20
Klockan 18.00-18.25
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup
§ 147- § 153

Anslag sätts upp:
Anslag tas ner:
Protokollet förvaras

2014-10-24
2014-11-17
Rådhuset

Underskrifter:
Daniella Ivkovic l Bianca Mo gren

)rdförandens signatur

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning
§147
§148
§149
§150
§151
§152
§153

Ordförandens signatur

Redovisning av protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning efter
kommunfullmäktigevalet 2014-09-14 ............................................................... 5
Val av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i
kommunfullmäktige för löpande mandatperiod ............................................. 6
Val av valberedning för löpande mandatperiod .............................. ................ 7
Avsägelse av uppdrag som led amot i kommunfullmäktige av Rebecca
Ringlander (MP) 2014-KS-437 ............................................................................. 8
Remittering av motion om att avbryta kundval enligt LOV inom
hem ~ äns ten och införa en ny modell för resurs- och kvalitetsuppföljning . 9
Remittering av motion om att inrätta en dietist för god och säker
nutritionsvård ..................................................................................................... 10
Remittering av motion om en god personalkontinuitet i hem~ än s ten i
Staffanstorps kommun ....................................................................................... 11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§147 Redovisning av protokoll fört vid slutlig
röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet
2014-09-14
2014-KS-426
Kommunfullmäktige beslut

att lägga Länsstyrelsens i Skåne län protokoll, fört vid slutlig
röstsammanräkning för val av kommunfullmäktige i Staffanstorps
kommun till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Sedan Länsstyrelsen i Skåne län den 15 september till den 3 oktober 2014
via slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet den 14
september 2014 fastställt utgången av valet till kommunfullmäktige för
Staffanstorps kommun, har de nyvalda kallats till sammanträde denna
dag.
Pierre Sjöström (S), i sin egenskap av tjänstgörande ålderspresident,
hälsar ledamöter och ersättare i nyvalda kommunfullmäktige välkomna
och föredrar därefter Länsstyrelsens i Skåne län protokoll fört vid slutlig
röstsammanräkning för val till kommunfullmäktige i Staffanstorps
kommun efter valet den 14 september 2014.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens protokoll

Ordförandens sig natur

Justera ndes signatur
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 20 14-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§148 Val av ordförande, vice ordförande och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige för löpande mandatperiod
2014-KS-423
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Yvonne Nilsson (C) till ordförande i kommunfullmäktige i

s taHanstorps kommun för tiden t o m den 31 oktober 2018.
att utse Shkurte Xhemajli (M) till förste vice ordförande i
kommunfullmäktige i s taHanstorps kommun för tiden t o m den 31
oktober 2018.
att utse Björn Stigborg (S) till andre vice ordförande i kommunfullmäktige
i staHanstorps kommun för tiden t o m den 31 oktober 2018.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige upptar, enligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige, ärende om val av ordförande och två vice
ordförande i kommunfullmäktige för löpande mandatperiod.
Nino Vidovic (M) föreslår att Yvonne Nilsson (C) utses till ordförande och
Shkurte Xhemajli (M) utses till förste vice ordförande i
kommunfullmäktige för löpande mandatperiod.
Torbjörn Lövendahl (S) föreslår att Björn Stigborg (S) utses till andre vice
ordförande i kommunfullmäktige för löpande mandatperiod.

>rdförandens signatur

Justerandes signatur
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DATUM: 2014-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§149 Val av valberedning för löpande mandatperiod
2014-KS-422
Kommunfullmäktige beslutar

att tillledamöter respektive ersättare i valberedningen för tiden t o m den
31 oktober 2018 utse:
Berit Lagergren (M), med Margareta Pauli (M) som ersättare,
Yvonne Nilsson (C), med Björn Larsson (C) som ersättare,
Helene Öhman (FP), med Gisela Nilsson (FP) som ersättare,
Annette Holm (KD), med Joakim Borglin (KD) som ersättare,
Pierre Sjöström (S), med Agneta Nilsson (S) som ersättare,
Raili Pikkusaari (V), med Ola Svensson (V) som ersättare,
Cecilia Cavallin (MP), med Maivi Strömberg (MP) som ersättare,
Rickard Olsson (SD), med Jonas Andersson (SD) som ersättare,
Maths Johansson (SPI), med Gunnar Lindell (SPI) som ersä ttare,
att till ordförande i valberedningen utse Berit Lagergren (M) samt,
att till vice ordförande i valberedningen utse Pierre Sjöström (S).
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska nyvalda
kommunfullmäktige vid sitt första sammanträde utse en valberedning
samt ordförande och vice ordförande för löpande mandatperiod.

)rdförandens signatur

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014 -10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§150 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
av Rebecca Ringlander (MP)
2014-KS-437
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Rebecca Ringlander (MP) från hennes uppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige.
a tt ingå till Länsstyrelsen i Skåne med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige efter Rebecca Ringlande r
(MP).
Ärendebeskrivnin g

Rebecca Ringland er (MP) har lämnat in en a vsägelse av uppd rag som
led amot i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Avsägelse från Rebecca Ringlander (MP)
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DATUM : 2014-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§151

Remittering av motion om att avbryta kundval enligt LOV
inom hemtjänsten och införa en ny modell för resurs- och
kvalitetsuppföljning
2014-KS-453
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om att avbryta kundva l enligt
LOV inom hemtjäns ten och införa en ny modell för resurs- och
kvalitetsuppföljning
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-10-20

)rdförandens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-20

STAFFANSTORPS
J(OMMUN

§152 Remittering av motion om att inrätta en dietist för god och
säker nutritionsvård
2014-KS-451
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning

Laila Olsen (S) har lämnat in en motion om att inrätta en dietist för god
och säker nutritionsvård.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-10-20

)rdförandens signatur

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

DATUM: 2014-10-20

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§153 Remittering av motion om en god personalkontinuitet i
hemtjänsten i Staffa nstorps kommun
2014-KS-452
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Laila Olsen (S) har lämnat in en mo tion om en god personalkontinuitet i
hemtjänsten i Staffanstorps kommun.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2014-10-20

rdfö randens signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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