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Bilaga A
**

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2012

*»

Ärende då ersättare
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbjörn Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila OIsen s Solveig Ohlsson §1-39
Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Bpm Magnusson FP

Rolf Lmd MP

Liliana LmdsbrÖm M

Leif Widmark »*.¥^

Carina Dilton s

Nils-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M Pierre Lindberg §1-39

Björn Stigborg s

Yvonne Nilsson c

Berit Lagergren M

Shkurte Xhemaili M Eric Hamilton §1-39
Helene Öhman FP

K]ell Jönsson SPI Anita östergren
< *

§1-39

Agneta Nilsson s

Line Weckström M

Olle Benner MP

Morsan Jonsson M Jurgis Porutis §1-39
Pia Jönsson s RenéeStigborg §1-39
Anders Olin M
^

SD

Margareta Pauli M

Werner Un^er s

Ralph Friberg SP

Sune Cederpil M

^axjöwnsen M

Vtarie Saltarski s

Vlia Hamnedalen M

ena Persson pp

ric Tabich Mi-1

ennart Nilsson s Magnu s Moll er g 1-39JL^rf

Björn Larsson c

Magnus Lunderquist KD

Thomas Carlstedt M

* För Sverigedemokraterna saknas ledamot att tjänstgöra vid sammanträdet.
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-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

Innehållsförteckning Sid

l Direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2013 5

k »

2 Överlåtelse av Staffanstorpshus AB:s hyresfastigheter/ godkännande 7
av avtal om

§ 3 Utökning av antalet samverkande kommuner i gemensam nämnd för 9
vissa kommunintema stöd- och servicetjänster

4 Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden/ 11
införande i ortstidning

5 Besvarande av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om utgivning av 13
egen publikation med kommunal informaäon

6 Redovisning av ej färdigt beredda motioner och medborgarförslag 15

7 Besvarande av interpellation från Rolf Lind (MP) angående konse- 17
kvenser för boende i Hjärup vid utbyggnad av järnväg till fyra spår

8 Besvarande av interpellation från Olle Benner (MP) angåenden den 18
psykosociala miljön vid resurscentrum

§ 9 Besvarande av mterpellation från Lena Persson (FP) angående Re- 19
surscentrum

10 Besvarande av interpellaäon från Lena Persson (FP) angående skol- 20
måltider

§11 Ställande av fråga från Rolf Lind (MP) angående möjligheter att 21

lämna trädgårdsavfall i Hjärup

§ 12 Ställande av interpellation från Rolf Lind (MP) om trädfäUning i 22

Hjärup

Ordförandens sign [ JusJ^randenssign Utdrägsbéstyrkande
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(50)

STAfFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

13 Ställande av interpellation från Olle Benner (MP) om kommunens 23
arbete med färdplan Biogas

14 Besvarande av interpellation från Rolf Lind (MP) om agerande för att 24
postärenden ska kunna utföras i Hjärup

15 Ställande av interpellation från Pia Jönsson (S) om belysning på 25

landsbygden

16 Val av suppleant i styrelsen för Staffanstorpshus AB och Staffans- 26
torps Centrum AB efter Annica Carlstedt (M)

17 Val av ny ordförande i valnämnden och ersättare i kultur- och fri- 28
tidsnämnden efter Maria Andersson (M)

18 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige för Sven- 29
gedemokratema

§ 19 Anmälningar 30

20 Besvarande av fråga från Torbjörn Lövendahl (S) angående jäm- 31

vägsutbyggnaden mellan Arlöv och Flackar?

21 Besvarande av interpellation från Lena Persson (FP) angående upp- 32
handling av Pilegården och hemtjänsten

22 Besvarande av interpellation från Lena Persson (FP) angående sam- 33
lingslokal

23 Besvarande av interpellation från Björn Magnusson (FP) angående 34
konstgräsplaner

§ 24 Ställande av interpellation från Lena Persson (FP) angående ung" 35
domsarbetslöshet

25 Ställande av interpellation från Lena Persson (FP) angående syskon- 36
förtur

ördföraridens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
f
T^,
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^ SAMtVIANTRÄDESPROTOKOLL 4(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

26 Remittering av moäon från Björn Magnusson (FP) om postservice i 37
Hjärup

27 Remittering av motion från Björn Magnusson (FP) om behandling av 38
motioner

28 Remittermg av motion från Björn Magnusson (FP) om Julutsmyck- 39
ning i Hjärup

29 Remittering av motion från Björn Magnusson (FP) om förändring av 40
korsningen Lommavägen/Lundavägen

30 Remittering av motion från Magnus Lunderquist (KD) om att införa 41
alkoholfri representation i Staffanstorps kommun

* .

§ 31 Remittering av motion från Helene Öhman (FP) om byggande av 42
*_*

undergång vid rondellen ÖnsvalavägenA^ästanvägen

32 Remittering av medborgarförslag om införande av parkeringsvakter 43
i Staffanstorp

33 Remittering av medborgarförslag om fotbollsmål i Esarp 44

34 Remittering av medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i 45
Esarp

35 Remittering av medborgarförslag om nät på fotbollsmålen i Esarp 46

36 Remittermg av motion om hastighetsbegränsningsskylt i Esarp 47

37 Remittering av motion om åtgärder vid fotbollsplanen i Bsarp 48

38 Avsägelse från Björn Magnusson (FP) av uppdrag som ledamot i 49

Demokraäberedningen

39 Avsägelse från Martin Karlsson (M) av uppdrag som ersättare i 50

miljö" och samhällsbyggnadsnämnden

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdragsbéstyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 171 2011-12-19

Kommunstyrelsen § l 2012-01-23

Kommunfulhnäktige l 2012-02-13

Direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2013
(dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av direktiv för utarbetande av förslag all budget för år 2013.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetat förslag till budgetdirektiv.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom -

munfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han/ då med
hänvisning till sitt ställningstagande att innehållet i mandatperiodbeställningen
bör vara annorlunda/ inte deltar i avgörande av ärendet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
 .. tJ^l J-ILI ^J/~1^

< r /]fl

L. 1^ yc fl-
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammantrådesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Kommunfullmäktige 2012-02-13

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun 4W

styrelsens beslut att de/ då med hänvisning till sitt ställningstagande att inne-
hållet i mandatperiodbeställningen bör vara annorlunda, inte deltar i avgö-
rande av ärendet

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Kommunfutlmäktige har således beslutat

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
fullmäkäges beslut att de/ då med hänvisning all sitt ställningstagande att inne-
hållet i mandatperiodbeställningen bör vara annorlunda/ inte deltar i avgö-
rande av ärendet.

Ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna anmäler före kommunfullmäktiges be-
slut att de inte deltar i avgörande av ärendet.

Ordförandens sign J usteräridehs sign Utdrag s bestyrkande
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41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(50)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 7 2012-01-23

Kommunfulhnäkäge g 2 2012-02-13

*_.

Överlåtelse av Staffanstorpshus AB:s hyresfastighetsbe-
stånd, godkännande av avtal om (dnr Ks 2012.9)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende enligt Staffanstorpshus AB:s
styrelses beslut den 11 januari 2012, § 4, i den del som avser framställan till
kommunfullmäktige om beslut rörande överlåtelse av bolaget tillhöriga hyres-
husfasägheter.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna Staffanstorpshus AB:s försäljning av
fastigheter enligt dess styrelses beslut den 11 januari 2012, § 4.

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 be-
sluta

att godkänna Staffanstorpshus AB:s försäljnmg av fastigheter enligt dess styrel-
ses beslut den 11 januari 2012, § 4.

Yvonne Nilsson (C) redovisar före det att proposition ställs på i ärendet fram-
ställt yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kanden.

Henrik Lethin (M) yrkar/ med instämmande av Yvonne Nilsson (C) och Helene
. *

Ohman (FP)/ att kommunfullmäktige skal! besluta bifalla kommunstyrelsens
beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandenssfgn Utd ragsbestyrkande
<

,1 .J,/i
A^^

/ / /f,
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

Olle Bermer (MP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta avslå kommunsty-
relsens beslutsförslag,

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) m fl och Olle Benners (MP) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Henrik Lehins (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

//Den som bifaller Henrik Lethins (M) m fl yrkande röstar ja. Den som bifaller
Olle Bermers (MP) yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges 36 ja-röster och tre nej-röster/ medan en ledamot avstår
från att delta i beslutet/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna Staffanstorpshus AB:s försäljning av fasägheter enligt dess styrel-
ses beslut den 11 januari 2012, § 4.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna
enligt bilaga 2.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna får till protokollet anteck-
nät följande röstförklaring: "Socialdemokraterna och Moderaterna har den 25
oktober 2011 ingått i ärende föreliggande överenskommelse gällande villkoren
för den allmännyttiga hyresrätten i vår kommun/ mot vilken bakgrund vi stÖ-
der det nu ingångna fÖrsäljnmgsavtalet"

ÖTdforänäéns sign jListerandenssign Utdragsbésfyrkanden.m-

'< ^l*'^ ^
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Bilaga l
.*

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
t* p

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 13 FEBRUARI 2012

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende §2/12
f

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s Solveig Ohlsson x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lmd MP x
Liliana Lindström M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x
Nils-Ove Mårtenson M x
Bertil Persson M Pierre Lindberg x

Björn Stigbor^ s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M Eric Hamilton x

Helene Öhman FP x
< »

Kjell Jönsson SPI Anita Östergren x

Agneta Nilsson s x
Lme Weckström M x

Olle Bermer MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s Renée Sti^bor^ x
Anders OIin M x

SD>fc-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

VTaxJörgensen M x
VEarie Salfrarski s x

V[ia Hamnedalen M x

ena Persson FP x

ric Tabich M x1-i

ennart Nilsson s Magnus Möller x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x
wa Thalén Finne M x1-1

* För Sverigedemokratema saknas ledamot att tjänstgöra vid sammanträdet. 36 3

<x Il'/ ) it^
\f^

'/
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KF § 2/12 Bilaga 2

Reservation mot beslutet att sälja Staffanstorpshus hyresfastigheter
KF 2010-02-13,§ 5

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet av följande fem skäl.

l. Kommunen tappar inflytande på boendemarknaden och blir nu helt beroende av marknadens
kommersiella aktörer.

2. Moderaterna har framhållit att bolaget måste privatiseras därför att det går med förlust. Det ar
inte sant. Staffanstorpshus senaste bokslut visar vinst med flera miljoner. VD Hans Johansson
påstod visserligen i augusti 2011 att fastighetsförvaltningen gick med 78 000:- i förlust. Detta
påstående är löjeväckande när man vet hur lätt det är att skapa en bokforingsmässig förlust i en
del av ett bolag genom att man medvetet bokför kostnader på ett sätt som ägarna begär.

3. Hyresgästerna får betala dyrt för den reavinst som kommunen gör. Man kräver stora höjningar
vid hyresförhandlingar inför ägarbytet. Staffanstorp har redan de högsta kostnaderna for
hyresrätter i Skåne.

4. Köpeavtalet är synnerligen läsligt och diffust formulerat och det finns mängder av kryphåL Rent
allmänt gäller att pensionsforvaltare köper fastigheter inte for att tjäna på förvaltningen utan
huvudsakligen för att utnyttja värdeökningarna. Det är därför troligt att fastigheterna kommer att
säljas vidare, kanske inte direkt - men på medellång sikt. Till vem?

5. Det är ett grovt svek mot medborgarna att inte genomföra den folkomröstning, som alla fem
oppositionspartierna ställde sig bakom och som 2500 medborgare krävde. Det skadar allvarligt
förtroendet for politikerna och är ett hot mot demokratin.

2012-02-15
^^» *1

^ *.

/ ti .\l

f

.

l l ff
f

Miljöpartiet de Gröna
^
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-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 3 2012-02-13

Utökning av antalet samverkande kommuner i gemensam
nämnd för vissa kommuninterna stöd" och semcetjänster
(dnr Ks 2012.26)

Kommunfullmäktige upptar ärende enligt kommunstyrelsens beslut den 25
januari 2012 om utökning av det antal kommuner som ingår i med Kävlinge
kommun bildad gemensam nämnd för vissa kommunintema stöd- och service-
tjänster.

Till kommunfullmäktiges protokoll antecknas följande.

Av 8 § avtalet om denna gemensamma nämnd, vars uppgift för närvarande är
att svara för gemensamma IT-tjänster/ framgår att det förutsatts att andra
kommuner kan komma att ansluta sig till och ingå i denna samarbetsnämnd.

Kommunfullmäktige i Burlövs kommun har beslutat att Burlövs kommun skall
ingå i denna samarbetsnämnd/ till vilket samarbetsnämnden har ställt sig posi-
tiv.

Vid ärendets handläggning i kommunfullmäktige framställs följande yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att, under förutsättning av Kävlinge kommuns likalydande beslut/ godkänna
att Burlövs kommun ingår som samverkande kommun i med Kävlinge kom-
mun bildad samarbetsnämnd för vissa kommuninterna stöd- och servicetjäns-
ter/ samt

Ordförandens sign JustérahdéhssTgn Utdragsbestyrkande
<:.
\

c .C. .^ ^/^ /
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

att/ under förutsättning av Kävlinge kommuns likalydande beslut/ med
Kävlinge kommun och Burlövs kommun/ då till ersättande av av kommunfull-
mäktige den 30 november 2009, § 107 godkänt avtal/ ingå avtal om gemensam
samarbetsnämnd för vissa kommunmtema stöd- och servicetjänster enligt bi-
laga A/ och då/ med upphävande av nu gällande sådant/ anta till detta fogat
reglemente för gemensam samarbetsnämnd.

ÖrdförandertS sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

e -\
? *,f
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KF 3/12 Bilaga A
f

~¥-
STAFFANSTORPfösgrSäv®kommunKOMMUN

nu

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommmi (nedan i detta avtal gemensamt
betecknade "Samarbetskomnumema") träffar härmed, då enligt 3 kap 3a § kommunaHagea
(1991:900), avtal om att på nedan angivna villkor utvidga den tidigare inrättade gemensamma
nämnden, benämnd Samarbetsnämndenför vissa kommunintema stöd- och servicetjänster (nedan i
detta avtal förkortat "Samarbetsnämnden").

Syftet med detta avtal om gemensam nämnd är att utveckla och fördjupa parternas samarbete inom
verksamhetsområdet interna stöd- och servicetjänster. Exempel på sådana interna servicetjänster är
IT-, ekonomi-, admmistratioas- och personaladministrationsområdena.

Parterna avser genom detta avtal att samordna de sammanlagda resurserna för och mom nämnda
områden för att mota Samarbetskommunemas nuvarande och kommande behov av interna service-
tjänsters utförande med högsta kvalitet och effektivitet. Målsättaingen är att SamarbetsnäamdeQ
skall komma att, då med egna och/eUer externa resurser, svara för alla de verksamheter i
Samarbetslcommunema som faller inom ramen för detta och/eller underliggande avtal.

§ 1 Utvidgning av gemensam samarbetsnämnd

Kävlmge kommun. Burlövs kommun och Staffanstorps kommun är överens om att frö m den l
januari 2012 och till och med den 31 december 2014, och med därefter följande mandatperioder
enligt kommunallagen, utvidga den tidigare inrättade gemensamma Samarbetsnämnden, vars;

reglemente skall ha den lydelse som framgår av bilaga A.

ämndensverksamhet

§ 2 Samarbetsnämndens uppgifter m m

Samarbetskommunema är införstådda med att Samarbetsnämndens Övertagande av ansvaret for
drift och skötsel av interna servicetjänster skall, då genom särskilda avtal härom, ske successivt,
och i den ordning och vid den tidpunkt som gemensamt av Samarbetskommunema befmns
lämplig.

Samarbetskonmnmemas kommunstyrelser bemyndigas att besluta om och när Samarbetsnämnden
från Samarbetskommunema skall överta ansvaret för sådana interna servicetjänster som omfattas
av detta avtal, liksom att fastställa de riktlinjer och andra direktiv som skall gälla vid och för sådant
överförande av verksamhetsuppgiften

Samarbetsnämnden skall, när ansvar för utförande av intern servicetjänst Övertas fi-ån Samarbets-
kommunerna också överta deras förekommande ansvar for fullgörande av sådana eventuella avtal
med tredje man som har tecknats av Samarbetskommun för den interna servicetjänstens utförande.
Samarbetsnämndea ska också vidta de åtgärder som påkallas för inhämtande av sådana
godkännanden som kan erfordras.
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För att Samarbetsnänmden skall överta ansvar för utförande av viss intern servicetjäast erfordras
likalydande beslut härom från Samarbetskonummemas kommunstyrelser.

För det fall utförandet av andra kommumatema administrativa tjänster än som avser interna
servicetjänster skall kunna ankomma på Samarbetsnämnden erfordras likalydande beslut härom av
kommunfullmäktige i respektive Samarbetskommun.

§ 3 Budget och fsnansiering

De totala faktiska kostnaderna för den gemensamma nämndens och dess verksamlieter, då
exklusive ersättning till de förtroendevalda, skall fördelas mellan Samarbetskommunema i enlighet
med särskilda beräknings- och kostnadsfördelmngsgrunder som upprättas kring varje
verksamhetsområde.

Samarbetsnämnden skall i budgetprocessen utarbeta förslag till en total budget mnehållande
samtliga kostaader och intäkter för den verksamhet som nämnden ansvarar för, varefter, då efter
samråd mellan Samarbetskommunema om nästkommande års bidrag för Samarbetsnämndens
verksamhet, kommunfullmäktige i Kävliage lcommun fastställer budget för Samarbetsnämnden.

Samarbetskommimema har ett gemensamt yttersta ansvar för nämndens ekonomiska resultat, vad
avser såväl överskott som underskott.

För det fall förutsatt kostnadsutveckling skulle väsentligen komma att avvika från vad parterna har
förutsatt eller andra förhållanden bedöms påkalla revideringar av avtalsinnehåUet äger envar part,
genom dess respektive kommunstyrelse, rätt att begära omförhandling av innehållet i detta avtal.

§ 4 Ärtstälinmgsmyndighet m m

Anställningsmyndighet för egen personal för Samarbetsnämndens verksamheter skall vara
Konunimstyrelsen i Kävlmge kommun.

Kävlinge kommun har ansvar för beredning och verkställighet av Samarbetsnämndens beslut,
liksom för planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för.

§ 5 Egendom och försäkring

Sådan lös egendom som krävs för Samarbetsnamndens verksamhet ägs och anskaffas av respektive
kommun, om inte överenskommelse om annat träffas.

Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas for Samarbetsaämndens behov skall se till
att egendomen är försäkrad. För gemensamt ägd egendom svarar Kävlinge kommun för
forsäknngsbehovet Kostnaderna fördelas dock kommunerna emellan.

§ 6 Medbestämmande

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11-14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet.
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§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldlghet

Samarbetsnänmden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommuafalhnäktige i Samarbetskommunema har bestämt.

Vidare skall Samarbetsnämnden iaktta fastställt reglemente, detta samarbetsavtal och andra avtal
som är tecknade mellan Samarbetskommunema samt de författnmgsbestämmelser som reglerar
Samarbetsnämndens verksamheter.

Samarbetsnämsden ska regelmässigt till fiilhnäktige i Samarbetskommunema rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

§ 8 Ytterligare parter

För det fall andra kommuner skulle framföra intresse av att ingå i Samarbetsnänmden skall en
utredning, då inkluderande en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna härav, genomföras
om förutsättningar för och konsekvenser av utökning av antalet medverkande i den kommunala
samverkäti som avses i detta avtal.

Det ankommer på Samarbetsnänmden såväl att genomföra utredning enligt första stycket, som att
därefter snarast förelägga denna för kominimfulhnäktige i Samarbetskommunema med förslag till
beslut, och de förekommande förändringar av reglemente och samarbetsavtal som påkallas av
beslutsförslaget

n»

Ovri

9 Arbetsformer m m

Vad avser Samarbetsnämndens arbetsformer m m finns bestämmelser härom i reglementet för den
gemensamma samarbetsnämnden, bilaga A.

§10 Utvärdering

Av Samaibetsnämnden bedriven verksamhet skall utvärderas tidigast tre och senast fyra år efter
Kävlinge kommuns beslut om inrättande av Samarbetsaämnden.

Sådan av Samarbetsnämnden gjord utvärdering skall föreläggas kommunfullmäktige i
Samarbetskommunema senast två månader efter det att den färdigställts.

«

§11 Ändringar och tlEIägg
»

Ändringar i, och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare.
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2 Avtalets e ti ghetstid och uppsagnsn
** ft

o
B

Detta avtal gäller jfr o m den Ijaxmari 2012 och tills vidare.

Om part ensidigt vill säga upp detta avtal skall det ske skriftligen, varefter avtalet upphör 24
månader efter det att uppsägntagen kommit Övriga parter tillhanda.

Om samtliga parter är överens kan avtalet efter uppsägning upphöra vid den tidpunkt som träffas
överenskommelse om.

I det fall Samarbetskommunema väljer att avveckla Samarbetsnämndea och avbryta samarbetet så
är Samarbetslconununema Överens om att en awecldmg innebär risker for såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga skador. Man är även överens om svårigheten att vid avtalets tecbiande i detali
beskriva hur gemensamma resurser ska fördelas vid en avveckling. Därför ska avveckling
genomföras på sådant sätt att Samarbetskommunemas skada mimmeras och att gemensamma
resurser och skulder fördelas i förhållande til! gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som
under samarbetet.

Parterna är slutligen överens om att den part som åsamkar exh-a kostnader för övriga parter i
samband med uppsägning själv skall bära dessa.

Vid eventuell uppsägning av detta avtal skall Samarbetskommunema omgående inleda
förhandUngar att leda till Överenskommelse om awecldmgen av samverkan genom
S amarbetsnämnden.

§13 Tvist

Tvister rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

Detta samarbetsavtal har upprättats i tre likalydande originalexemplar, varav varje part har tagit var
sitt.

Kävlinge den Staffanstorp den Burlöv den

**

KAVUNGB KOMMUNSTAFFANSTORPS KOMMUNBURLÖVS KOMMUN
. *

För kommunstyrelsen För kommunstyrelsen För kommunstyrelsen

Pia Almström Michael Sandin Katja Larsson
Kommunstyrelsens ordf Koxumunstyrelsens ordf Kommunstyrelsens ordf

Mikael Persson Ingalill Hellberg Carin Hillåker
Kommimdirektör Kommundirektör Kommunchef
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Gäller från: 2012-01-01

Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun och Burlövs kommun (nedan benämnda
"Samarbetskomnumema") har avtalat om att fr.o.m. den l jan 2012 utvidga den tidigare
inrättade gemensamma samarbetsnämnden som benämns "Samarbetsnämnden för vissa
interna stöd- och servicetjäaster" (nedan benämnd "SamarbetsnäiEmden").

Kävlinge kommun skall vara värdkommun, och Samarbetsnämnden skall utgöra del av och
mgå i Kävlinge kommuns politiska organisation.

För Samarbetsnämnden gäller utöver det som i författning föreskrivs om kommunala nämnder
även detta reglemente samt mellan Samarbetskommimema ingångna avtal.

amrsdensver samhet
s»

§ 1 Samarbetsnamndens uppgifter

Samarbetsnämnden skall ha till uppgift att svara for drift och skötsel av de olika
kommunmtema stöd- och servicefunktioner i form av tex. IT", personaladministrations- och
ekonomiadmmisÉrationsstöd som Samarbetskommunema Önskar bedriva gemensamt.

§ 2 Samarbetsnämndens ansvar

Samarbetsnämnden svarar inom sitt verksamhetsområde för

att infoimera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som externt, och att lämna
respektive kommunstyrelse biträde i central informationsverksamhet,

att det genomförs uppföljning, utvärdering, intern kontroll och kvalitetsarbete,

attupprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,

avverka for att uppnå en dialog med brukare av nänmdens tjänster,

atfsåsom personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen svara för de personuppgifter som
nämnden behandlar, och såsom arkivansvarig enligt arkivlagen svara för nämndens
handlingar,

attavge de yttranden och lämna de upplysningar som kan komma att begäras av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Samarbetskommunema,

att underhålla och förvalta sin egendom,

att fastställa egen delegationsordning,

^
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att inom sitt verksamhetsområde förhandla enligt 11-14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet,

att i övrigt fullgöra de uppgifter som av fullmäJktige i samarbetskommunema överlämnas till
nämnden.

Samarbetsnämnden äger själv eller genom ombud föra talan i samtliga mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde, och äger med for samarbetskommunema bindande verkan träffa
förlikning eller anta ackord.

§ 3 DeSegerlng från kommunfulEmäktige

Samarbetsaämnden äger, med de begränsningar som följer av vid varje tidpunkt gällande
författningar, besluta i de ärenden som rör Samarbetsnämndens verksamhetsområde.

amarbet8nämnden8 ar etsformer

§ 4 Sammansättning

Samarbetsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare.

Kommunfullmäktige i Staffanstorp utser två ledamöter och två ersättare, kommunfuUmäktige
i Kävliage utser två ledamöter och två ersättare och kommunfullmäktige i Burlöv utser två
ledamöter och två ersättare.

Av kommunallagen följer att kommunfulknäktige i värdkommunen utser ordförande och vice
ordförande.

§ 5 Ersättamas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Ersättare tjänstgör vid förfall för ordinarie ledamot enligt den turordningslista som nämnden
bestämmer.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättama har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdena även när de inte tjänstgör. De
har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 6 Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, far åter tjänstgöra.

**

§ 7 Snka andeaversäétare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, skall
snarast anmäla det till nämnden sekreterare för inkallande av ersättare, Den ersättare kallas
som står i tur att tjänstgöra enligt turordmngslistan och som inte redan kallats in.

§ 8 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får styrelsen utse en arman ledamot att vara ersättare för ordföranden, Ersättarea
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

ammarsträden

§ 9 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Därutöver ska nämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller
när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden har rätt att ställa in sammanträde vid brist på ärenden att handlägga.

§10 Kallelse till sammanträden

Ordföranden ansvarar för att kallelse till sammanträde utfärdas. Kallelsen skall vara skrifUig
och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt vara varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald
som får närvara vid sammanträdet tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagea.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragamgslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall far kallelse ske på annat san.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammaatrade skall den till
åldern äldsta ledamoten göra detta.

§11 Ordföranden

Det åligger ordföranden att mellan nämndens sammanträden företräda nämnden och att i
Övrigt med iakttagande av bestämmelserna i detta reglemente ha tillsyn över dess verksamhet.
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Ordförande skall främja samverkan mellan Samarbetsnämnden och Samarbetskommunemas
övriga nämnder.

§ 12 Justering och anslag av protoko!

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Om ordföranden är förhindrad att justera protokollet äger nämnden rätt att utse en ersättare.

Tillkännagivande om protokoll skall anslås på de officiella anslagstavlorna i samtliga
samarbetskommuner.

§13 Reservaéion

En reservation skall vara personlig och skall anmälas före sammanträdets slut.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Reservationen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.

§14 Förvaltningsorganisation

Kommundirektören i värdkommunen är nämndsansvarig chef for Samarbetsnänmdens
verksamhet.

§15 Närvarorätt

Kommundirektörerna i respektive Samarbetskommun har rätt att närvara vid
Samarbetsnämndens sammanträden, då med rätt att delta i Överiäggmngama men inte i
besluten. Samarbetsnämnden kan medge att andra anställda får närvara vid sammanträden.

iCommunstyrelsens presidium f samtliga Samarbetskommuner far närvara vid
Samarbetsnänmdens sammanträden, med rätt att delta i Överläggamgama men inte i besluten.

§16 Arbetsformer i övrigt

Samarbetsnämnden far besluta om sina arbetsformer i andra fall än som anges i detta
reglemente.
BB

B

§17 Delgivning

Behörig att motta delgivning på Samarbetsnämnden vägnar är ordföranden eller annan som
Samarbetsnämnden bestämmer.

§ 18 Underteckrsande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Samarbetsnämnden ska undertecknas
på sätt som nämnden bestämmer.
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§19 ErsätÉnlng till förtroendevaida

Respektive Samarbetskommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i
Samarbetsnämnden enligt respektive Samarbetskommuns gällande bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda.

§ 20 Revision

Samarbetskommunema utser var sin revisor. Dessa har till sin hjälp sakkunnigt biträde från,
av värdkommunen utsedd, auktoriserad revisionsbyrå.

Frågan om ansvarsfrihet för Samarbetsnämnden ska prövas av fullmäktige i samtliga
samarbetskommuner.

Det är bara fullmäktige i den Samarbetslconunun som valt personen i fråga som vid vägrad
ansvarsfrihet kan besluta oxn entledigande frän uppdraget.

§21 Djarieföring
. i.

Ärenden som mkommer till Samarbetsnämnden ska diarieföras utan onödigt dröjsmål. I
diariet antecknas dagen då handlingen inkommit, de beslut som fattas samt dagen härför.

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Siaffanstorps kommun 2011-XX-XX, Kf § XX.

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige i Kävlinge kommun 2011'XK-XX, Kf § XX.

Reglementet är antaget av kommunftillmäktige i Burlövs kommun 2Öll~XX-XXKf§XX,
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-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 179 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 10 2012-01-23

Kommunfullmäktige § 4 2012-02-13

Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sam-
manträden, införande av l ortstidning (dnr Ks 2011.368)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om genom vii
ken ortstidning uppgift skall införas uppgift om tid och plats för kommunfull-
mäkäges sammanträden.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden skall enligt 5
kap 10 g kommunallagen införas i den eller de ortsädningar som kommunfull
mäktige bestämmer.

Med sådan ortstidning som avses i kommunallagen förstås enligt rättspraxis en
skrift som utkommer så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning/ och
som inte har en alltför obetydlig spridning inom orten och vidare bl a utges så
att fullmäktigesammanträden kan annonseras i rätt tid.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfuHmäktige besluta

att/ då med upphävande av sitt beslut den 20 december 1993, § 178, om tillkän nW

nagivande av kommunfullmäkäges sammanträden, uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden enbart skall införas i StaffanstorpsAktu-
elit så snart denna publikation är att anse som ortstidning enligt kommunalla-
gen»

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

O rdförandenssign J usterandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-01-23

Kommunfullmäktige 2012-02-13

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att/ då med upphävande av sitt beslut den 20 december 1993, § 178, om tillkän-
nagivande av kommunfullmäktiges sammanträden/ uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden enbart skall införas i StaffanstorpsAktu-
elit så snart denna publikation är att anse som ortstidning enligt kommunalla-
gen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposiäon på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran **t

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ då med upphävande av sitt beslut den 20 december 1993, g 178, om tillkän-
nagivande av kommunfullmäktiges sammanträden/ uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden enbart skall införas i StaffanstorpsAktu
elit så snart denna publikation är att anse som ortstidning enligt kommunalla
gen.

Ordförandens sign J usférändéns sign Ufd ragsbestyrkande
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-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 13 2012-01-23

Kommunfullmäktige § 5 2012-02-13

Besvarande av motion om utgivning av egen publikation
med kommunal information (dnr Ks 2010.53)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Torbjörn Lövendahl (S) väckt motion om utgivning av egen publikation med
kommuninformaäon/ vilken motion kommunfullmäktige den 31 maj 2010, § 59,
beslutat remittera all kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att med arbetsutskottets beslut den 19 december 2011, § 178, om produktion och
distribution av egen kommuninformation anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be"
sluta

att med arbetsutskottets beslut den 19 december 2011, § 178, om produktion och
distribution av egen kommuninformation anse motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Öräförändens sign Justera n de ris sign U tdrägsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Torbjörn Lövendahls (S) 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 klubb-
slag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att med arbetsutskottets beslut den 19 december 2011, § 178, om produktion och
distribution av egen kommuninformation anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Juste randens sign Utdragsbestyrkandé
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(50)

STA^FANSrORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 2011-12-19

Kommunstyrelsen § 14 2012-01-23

Kommunfullmäktige § 6 2012-02-13

Redovisning av ej färdigt beredda motioner och medbor-
garförslag (dnr Ks 2011.370)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt redovis-
ning av ej färdigt beredda motioner och medborgarförslag, vilken redovisning
enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige skall lämnas vid fullmäktiges
första ordinarie sammanbräde varje kalenderår.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna, och all handlingarna lägga, i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bi-
falla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att godkänna/ och till handlingarna lägga/ i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Vid kommunfullmäkäges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

O rdföran-dé-ns-slgn l Justerandenssign UtdragsbestyrRande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-02-13

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfulhnäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att godkänna/ och till handlingarna lägga/ i ärendet lämnad redovisning av ej
färdigt beredda motioner och medborgarförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag sbestyrkande

7 w
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 182 2011-12-19

Kommunfullmäktige § 7 2012-02-13

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2011.383)

Anmäls interpellation från Rolf Lind (MP) till kommunstyrelsens ordförande
angående bostadsmiljön i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att mterpellationen får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2012 besvarar kom-
munstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) ställd interpellation enligt i
ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Rolf Lind (MP) konstaterar ordföranden att ingen begär ordet
för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar Överlägg-
ningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sfgn Justerandénssigri Utdrags bestyrka n d e

r,

'.'/ w.» /,
^ ^



h»

^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 180 2011-12-19

Kommunfullmäktige § 8 2012-02-13

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2011.348)

Anmäls interpellation från Olle Benner (MP) till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande angående den psykosoäala arbetsmiljön vid Resurscentrum.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas/ samt

att interpellaäonen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2012 besvarar barn-
och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) ställd interpellation
enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Olle Benner (MP) och Lena Persson (FP) konstaterar ordfö-
randen att ingen begär ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordfö rtnt

randen förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet all handlingarna.

Ordförandens sign Justerahdens sign Otdrägsbestyrkande
r\

vntf" y
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Ja SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 9 2012-02-13

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2011.348)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
och till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Resurscentrum.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellaäonen får ställas.

Härefter besvarar kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) och barn-
och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) gemensamt ställd in
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Lena Persson (FP) och Olle Bermer (MP) konstaterar ordfö-
randen att ingen begär ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordfö-
randen förklarar Överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign J usterändens sign Utdragsbéstyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 10 2012-02-13

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.5)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande angående skolmåltider.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.

Härefter besvarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic
(M) ställd interpellaäon enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ingen begär
ordet för ytterligare anförande i ärendet, varefter ordföranden förklarar över-
läggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
../
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 11 2012-02-13

Fråga (dnr Ks 2011.33)

Anmäls fråga från Rolf Lind (MP) till tekniska nämndens ordförande om möj n"

ligheter att lämna trädgårdsavfall i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas/ samt

att frågan skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde med
kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
v^'

-^ '?v^.
\ ../^ ^ '1 J\
^ v-
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22 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 12 2012-02-13

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.12)

Anmäls interpellation från Rolf Lind (MP) till tekniska nämndens ordförande
om trädfällning i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmakäge.

O rdföra ridenssign J usterähdens sign Utdragsbestyrkande
^'-"^^5 ^^
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 13 2012-02-13

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.16)

Anmäls mterpellation från Olle Benner (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om kommunens arbete med färdplan Biogas.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.

Härefter besvarar kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) ställd in
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellaäonssvar.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall besvaras i sak av tekniska nämndens ordförande vid
nästkommande ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige.

^~.

Öräförahdénssign l Justerandens sign Utdragsbestyrkande
^

^"^'.-.''^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 14 2012-02-13

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.17)

Anmäls interpellation från Rolf Lind (MP) till kommunstyrelsens ordförande
om agerande för att postärenden skall kunna utföras i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.

Härefter besvarar kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) ställd in-
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Rolf Lind (MP)/ Olle Benner (MP)/ Pierre Sjöström (S) och
Björn Magnusson (FP)/ konstaterar ordföranden att ingen begär ordet för ytter"
ligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar överläggningen av-
slutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 15 2012-02-13

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.23)

Anmäls interpellation från Pia Jönsson (S) all tekniska nämndens ordförande
om belysning på landsbygden.

Kommunfullmäktige beslutar
att mterpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign J u^tera nä éns-sign Utdragsbestyrkande
^', w\./

.^ ^L^^^ ,.
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« SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (50)

STAFFANOTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 135 2011-10-24

Kommunfullmäktige § 158 2011-11-21

Kommunfullmäktige § 174 2011-12-19

Kommunfullmäktige § 16 2012-02-13

Nyval till uppdrag (dnr Ks 2011-11)

Anmäls avsägelse/ daterad den 10 oktober 2011, från Annica Carlstedt (M) av
hennes samtliga politiska uppdrag som: lie vice ordförande i kommunfullmäk-
tige, ledamot i kommunstyrelsen/ suppleant i Staffanstorps Centrum AB och
suppleant i styrelsen för Staffanstorpshus AB fr o m den l januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m den l januari 2012 bevilja Armica Carlstedt (M) entledigande från
hennes uppdrag som l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i
kommunstyrelsen, suppleant i Staffanstorps Centrum AB och suppleant i sty-
relsen för Staffanstorpshus AB/

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Annica
Carlstedt (M) som l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i kom 'w

munstyrelsen, suppleant i Staffanstorps Centrum AB och suppleant i styrelsen
för Staffanstorpshus AB fr o m den l januari 2012, samt

att till Länsstyrelsen i Skåne göra framställan om ny röstsammanräkning för
utseende av ny ledamot för Moderata Samlingspartiet i kommunfullmäktige i
Staffanstorps kommun fr o m den l januari 2012.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 21 november 2011
ärende om val av l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i kom #n

munstyrelsen, suppleant i styrelsen för Staffanstorps Centmm AB och supple-
ant i styrelsen för Staffanstorpshus AB efter Annica Carlstedt (M) fr o m den l
januari 2012.

Kommynfullmäktige beslutar

att från och med den l januari 2012, för resterande del av mandatperioden, som
^-e vice ordförande i kommunfullmäktige utse Shkurie Xhemajli/ Aspvägen 12,
Lgh 1101, 245 44 Staffanstorp/

Ordförandens sign l Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/
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/
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(50)

STAFfANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Kommunfullmäktige 2011-12-19

Kommunfullmäktige 2012-02-13

att från och med den l Januari 2012, för resterande del av mandatperioden/ som
ny ledamot i kommunstyrelsen utse Eric Tabich (M)/ Skiffervägen 8/ 245 45
Staffanstorp och som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Ingrid Oxenby (M),
Knutsborg 166, 245 45 Staffanstorp/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå val av ny suppleant i styrelserna för Staffans-
torpshus AB och Staffanstorps Centrum AB.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 19 december 2011
ärende om val av suppleant i styrelserna för Staffanstorpshus AB och Staffans-
torps Centrum AB.

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå val av ny suppleant i styrelserna för Staffans-
torpshus AB och Staffanstorps Centrum AB.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 13 februari 2012 ärende
om val av suppleant i styrelserna för Staffanstorpshus AB och Staffanstorps
Centrum AB.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra til! valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäkäge föreslå val av ny suppleant i styrelserna för Staffans-
torpshus AB och Staffanstorps Centrum AB.

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdragsbestyrkande
K/-.A^' 7
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (50)

STAFFANOTORPS
KOMMUN

Sammantrådesdatum

Kommunfullmäktige § 179 2011-12-19

Kommimfullmäktige § 17 2012-02-13

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Maria Andersson (M) av hennes samtliga politiska upp-
drag l Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Maria Andersson (M) entledigande från hennes båda politiska upp-
drag/ som ordförande i valnämnden och som ersättare i kultur- och fritids
nämnden/ i Staffanstorps kommun/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam <**.

manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Maria
Andersson (M) som ordförande i valnämnden och som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 13 februari 2012 ärende
om val av ny ersättare i som ordförande i valnämnden och som ersättare i kul-
tur- och fritidsnämnden efter Maria Andersson (M).

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Maria
Andersson (M) som ordförande i valnämnden och som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Ördförändensslgn Justerandens sign Utd råg sbéstyrkande
./.
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-Sfe SAftrtMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 18 2012-02-13

Avsägelse/fytlnadsval (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Karl Eric Altrell av uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäkäge för Sverigedemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Karl Eric Altrell entledigande från hans uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun/ samt

att all Länsstyrelsen i Skåne lan göra framställan om ny röstsammanräkning för
utseende av ny ledamot för Sverigedemokratema i kommunfullmäktige i Staf"
fanstorps kommun.

O rdföra n dins sig n J usterandens sign Utdragsbéstyrkande
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^ SAIVIMANTRÄDESPROTOKOL.L 30 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 19 2012-02-13

Anmälningar

a) Länsstyrelsens i Skåne län protokoll 2012-01-09 med val av ny ledamot och ny
ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet

b) Mos § 3/11 med beslut i ärende enligt överlämnat medborgarförslag om par-
keringsförbud. Dnr 2010.303

c) Länsstyrelsens i Skåne län protokoll 2012-01-17 med val av ny ledamot i
kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna

d) Mötesanteckningar från sammanträden med demokraäberedningen 2011-04
18, 2011-05-16, 2011-09-19 och 2011-12-06.

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Jusferandens sign Otäragsbestyrkande
<-.

//
c... ^..

c/-



..

^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 20 2012-02-13

<>

Fråga, ställande och besvarande av (dnr Ks 2011.39)

Anmäls fråga från Torbjörn Lövendahl (S) till kommunstyrelsens ordförande
om jämvägsutbyggnaden mellan ArlÖv och Flackarp.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande besvarar den ställda frågan,

Efter yttrande av Torbjörn Lövendahl (S) konstaterar ordföranden att ordet ej
begärs för ytterligare anförande/ och förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

O rdfö ra n äehssigh J usterandens sign Utdragsbestyrkande
J- ?!

Li Ä/f
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 21 2012-02-13

interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.34)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) all socialnämndens ordförande
om upphandling av Pilegården respektive hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.

Härefter besvarar socialnämndens ordförande Liliana Lindström (M) ställd in-
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttrande av Lena Persson (FP)/ konstaterar ordföranden att ingen begär
ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar över-
läggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerahdenssign Utdragsbestyrkande
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^ SAIVIMANTRÄDESPROTOKOUL 33 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 22 2012-02-13

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.33)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
om samlingslokal i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas.

Härefter besvarar kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) ställd in
terpellaäon enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellaäonssvar.

Efter yttrande av Lena Persson (FP)/ konstaterar ordföranden att ingen begär
ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar över-
läggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ördförändertssigri Justerandéns sign Utdragsbestyrkande
.^

c i x/ fy [Jf .i<'

.L-'
<A.L^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 23 2012-02-13

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.42)

Anmäls interpellation från Björn Magnusson (FP) till kultur" och fritidsnämn-
dens ordförande om konstgräsplaner.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.

Härefter besvarar kultur- och fritidsnämndens ordförande Eric Tabich (M)
ställd interpellation enUgfc i ärendet avgivet skriftligt mterpellationssvar.

Efter yttrande av Björn Magnusson (FP)/ konstaterar ordföranden att ingen be-
gar ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar
överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet all handlmgama.

Ordförandens sign Justerandens sign UtdragsbestyrkätTde
.»--.^

^
^-- //

c c fvf- L/
,,^-
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 24 2012-02-13

fnterpellation, ställande av (dnr Ks 2012.43)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
om ungdomsarbetslöshet.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samfr

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Ufd råg sbestyrka nde
'.

l../ .<

L e /

r



Ht

ja SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL. 36 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 25 2012-02-13

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.44)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande om syskonförtur i förskolan.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas/ samt

att interpellaäonen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerahdéns sign Utdragsbestyrkande
;/^-"' .^

^

^ ht^
^.y-.yr.i/ il.

..^'
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 26 2012-02-13

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.27)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om planerad nedläggning av
brev- och paketservice i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign J usterahd ens sign Ufd ragsbestyrkande
A/. if" ^

w<. -» v^

^. ^'\



n

^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sa m manträd esd atu m

Kommunfullmäktige § 27 2012-02-13

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.28)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om behandling av motioner.

Kommunfullmäktige beslutar

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

O rdföra n déns sig ri J usterandenssign Utdragsbestyrkande

^' J^\.
^~^y' >.c
?
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLt 39 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 28 2012-02-13

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.29)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om julutsmyckning i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbésfyrkäFde
/

/y
,ir-^u "^.s" ^ ^<fi?^- / ^i^

f"/'
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^ SAIViMANTRÄDESPROTOKOLL 40(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 29 2012-02-13

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.30)

Anmäls av Björn Magnusson (FP) väckt motion om förändring av korsningen
Lommavägen/G:a Lundavägen.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ördförandehs-sign Justerandens sign U tet råg s besty rkan de
^

^

/J f

-o w- /
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^ SAMIVIANTRADESPROTOKOLL 41(50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 30 2012-02-13

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.31)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att införa alkoholfri
representation i Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ördföra n déhs ~s ig n Justerandens sign Utd råg sbestyrkändé
.'> ."-

w^ .v^rd.'

^'
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 42 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 31 2012-02-13

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.40)
<_*

Anmäls av Helene Öhman (FP) väckt motion om byggande av undergång vid
* *

rondellen OnsvalavägenA^ästanvägen.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag sbestyri<a nde
S^i"/.'

A? ^
r1

./

f' ^^^.^^^

/



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 32 2012-02-13

MedborgarfÖrslag, remittering av (dnr Ks 2012.50)

Anmäls medborgarförslag om införande av parkermgsvakter i Staffantorp.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandenssign U ta rägsbestyrkande

c ^ .A/ff

c y /}.1"'

,/
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^fe SAIViMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 33 2012-02-13

Medborgarförslag, remittering av (dnr Ks 2012.48)

Anmäls medborgarförslag om att ersätta fotbollsmålet vid fotbollsplanen i
Esarp.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkariäe

7- ^ ^
.'I^

< <--d-'

.^°
^.'
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (50)

SJAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 34 2012-02-13

Medborgarförslag, remittering av (dnr Ks 2012.45)

Anmäls medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Esarp.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Juste randens sign Otd råg sbestyrka nde

^ w
'tG f>

<
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (50)

^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 35 2012-02-13

Medborgarförslag, remittering av (dnr Ks 2012.46)

Anmäls medborgarförslag om att sätta nya nät på fotbollsmålen vid fotbolls"
planen i Esarp.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget all kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justera nd en s sig n Utdragsbestyrkandé
s

^-c / n//.
^
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^ SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 47 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sa m manträdesd atu m

Kommunfullmäktige § 36 2012-02-13

Medborgarförslag, remittering av (dnr Ks 2012.49)

Anmäls medborgarförslag om att ersätta saknad hastighetsbegränsningsskylt i
Esarp.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
^f- t

^t'-"'" y ",./
^

c..^ \1
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-Sft SAMtVIANTRÄDESPROTOKOLL 48 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 37 2012-02-13

Medborgarförslag, remittering av (dnr Ks 2012.47)

Anmäls medborgarförslag om åtgärder vid fotbollsplanen i Esarp.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ördförändfénssigh Justerandens sign Otdragsbestyrkande

(^C^ /^/v..s^""/

'^ y~
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^ SAMft/IANTRÄDESPROTOKOLL 49 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 38 2012-02-13

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Björn Magnusson (FP) av hans uppdrag som ledamot i
Demokratiberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Björn Magnusson (FP) entledigande från hans uppdrag som ledamot
i Demokratiberedningen/ samt

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ledamot i Demokratibered-
ningen utse Claes-Henrik Rosell (FP)/ Bergströms väg 30, 245 61 Staffanstorp.

ordförandens sign J usterandens sign Utdrag sbestyrkande
vv-'^ <"'

,7 A /^
L^'-

/.'< y-

/hl
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50 (50)

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 39 2012-02-13

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Martin Karlsson (M) av hans uppdrag som ersättare i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Martin Karlsson (M) entledigande från hans uppdrag som ersättare i
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden/ samt

att, för resterande del av mandatperioden/ som ny ersättare i miljö- och sam-
hällsbyggnadsnämnden utse Daniella Nilsson (M)/ Kalkstensvägen 2/ 245 45
Staffanstorp.

Ordförandens sign Justera n densslgn Utdrag sbestyrkande
^ /^ /SÅ.s»a". vJs~f

/ Å\ ..».,... (-.'-


