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Innehållsförteckning Sid

§ 198 Investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ fast- 6

ställande av investeringsvolymer

§ 199 Direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2014 10

g 200 VA-taxa för Staffanstorps kommun/ förändring av 13

§ 201 Resultatenheten Reningsverket/ försäljning av till koncernbolag 15

§ 202 Direktiv för Demokratiberedningen/ antagande av nya 19

<1

§ 203 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB/ antagande av nya 21

§ 204 Bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB/ förslag till ny 23

§ 205 Bolagsordning för Staffanstorpshus AB/ förslag till ny 25

§ 206 Bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB/ förslag till 27
ny

§ 207 Bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps 29

Energi Försäljnings AB)/ förslag till ny

§ 208 Bolagsordning för Staffanstorps Energi AB/ förslag till ny 31

g 209 Bolagsordning för Staffanstorp Reningsverk AB (f d Asplöv i 33

Staffanstorp AB)/ förslag till

210 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunfullmäktige/ förslag till 35

211 Ersättning till förtroendevalda/ ändring av bestämmelser om mm 37

§ 212 Energiplan för Staffanstorps kommun 42
l
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g 213 Besvarande av motion om gestaltning av området kring Bråhögs- 44
skolan och BråhÖgshallen

214 Besvarande av motion om förändring av korsningen Lommavägen- 46
/G:a Lundavägen i Hjärup

g 215 Besvarande av motion om åtgärder för att minska barnfattigdomen i 48
Staffanstorps kommun

216 Besvarande av motion om sommarskola 51

§217 Besvarande av motion från Ralph Friberg (SP) om kommunens 55

behov av ett oppositionsråd

218 Besvarande av motion om att motioner och medborgarförslag slut- 58

giltigt skall behandlas av kommunfullmäktige

219 Besvarande av motion om ny infart till Staffanstorps Gästis 61

§ 220 Besvarande av motion om fritidsgård i Hjärup 63

§ 221 Besvarande av motion om Ur & Skur förskola 67

222 Besvarande av motion om Lommavägen i Hjärup 70

§ 223 Besvarande av motion om trafikproblem på Orkestervägen och 72

Batterivägen

§ 224 Besvarande av motion om ändring i koncernpolicyn 75

§ 225 Besvarande av motion om isbana i Hjärup 77

226 Besvarande av motion om måltidspolicyn 79

§ 227 Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Michael Sandin (M) 82
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228 Val av ny ledamot tillika ordförande i miljö och samhälls- 83

byggnadsnämnden/ ny l:e vice ordförande i kommunstyrelsen och
ny ersättare i samarbefrsnämnd l/ 2 och 3 för vissa kommuninterna
stöd- och servicefrjänster efter Christian Sonesson (M)

229 Val av lekmannarevisorer och ersättare/ ledamöter och ersättare i 85

Theodor Jönssons stiftelse

230 Besvarande av interpellation från Agneta Nilsson (S) till barn- och 87
utbildningsnämndens ordförande om åtgärder för de ungdomar
som går ut grundskolan utan gymnasiekompetens

231 Anmälningar 88

. *

§ 232 Överlämnande av medborgarförslag om att anlägga 89

springvatten/vattenspel på Rådhustorget

g 233 Besvarande av interpellation om lärararbetsplatser 91

234 Remittering av motion om skolgården/ Hjärupsskolan 1-5 92

§ 235 Avsägelse från Henrik Lethin av uppdrag som ledamot i 93

kommunstyrelsen

236 Avsägelse från Bertil Persson av uppdrag som ordförande i tekniska 94
nämnden och fyllnadsval

237 Avsägelse från Berit Lagergren av uppdrag som förste vice 95

ordförande i tekniska nämnden och fyllnadsval

§ 238 Avsägelse från Torbjörn Lövendahl av uppdrag som 2:e vice 96

ordförande i kommunstyrelsen/ tillika kommunalråd och
fyllnadsval

§ 239 Remittering av motion om fritidsgård i Hjärup 97
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§ 240 Ställande av interpellation om kommunalrådens pensioner 98

».

§ 241 Överlämnande av motion om att införa alkolås i Staffanstorps 99
kommuns bilar

* .

242 Överlämnande av motion om att skapa ett aktuellt alkohol- och 199

drogpolitiskt program för Staffanstorps kommun
* *

243 Överlämnande av motion om läxhjälp 101

§ 244 Ställande av interpellation om lärararbetsplatser 102

* *

245 Övrigt 103

Ordförandens sign Jusfer-ahdens-slgn Utdrag s bestyrkande
r\ff -^

1

nU,<
!

v



Bilaga A
<* ..

NÄRVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

. .

Ärende då ersättare
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbjörn LÖvendahI s

EwaThalén Finne M Eric Hamilton g 198-245
Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Bpm Magnusson FP

Rolf Lind MP

Liliana Lindström M
if-

Carina Dilton s

Nils-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M

Björn Stigborg s

Yvonne Nilsson c

Berit Lagergren M

Shkurte Xhemafli M
f *

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell § 198-245

Agneta Nilsson s

Line Weckström M
/"-^ ecilia Cavallin MP

Morgan Jonsson M

Pia Jönsson s

Anders OIin M
^

Margareta Pauli M

Werner Unger s

Ralph Friberg SF

Sune Cederpil M

MaxJÖrgensen M

Marie Saltarski s

Mia Hamnedalen M urgis Porutis g 198-245
ena Persson FP

ric Tabich M Pierre Lindberg § 198-245H

Renée Stigborg s

B]örn Larsson c ennart Svensson § 198-245

Magnus Lunderquist KD

Thomas Carlstedt M

* För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra
i deras ställen. / />^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 181 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 126 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 198 2012-12-17

Investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 11 juni
2012, § 100, (då genom s k minoritetsåterremiss) beslutat att till kommunstyrel-
sen återremittera ärendet om fastställande av investeringsvolymer för inve-
steringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ detta då för redovisning av
förslag till specifikation avseende till vilka olika investeringsobjekt angiven in-
vesteringsvolym avses utnyttjas.

I ärendet föreligger förslag till investeringsbudget för år 2013.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Staf-
fanstorps kommuns in ve s terings volym år 2013 till netto 87 000 000 kronor/
varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000

kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt att uppdra till kommunsty-
relsen att fördela enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym mellan re-
spektive verksamheter.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps
kommuns investeringsvolym år 2013 till netto 90 000 000 kronor/ varav 53
000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000 kronor avser

balansenheten VA:s verksamhet/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att för-
dela enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym mellan respektive verk-
samheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt

Ordförandens sign Justerand^ns sign U td ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investerings volym år 2013 till netto
87 000 000 kronor/ varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet
och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad in-
vesteringsvolym mellan respektive verksamheter.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvo-
lym år 2013 till netto 90 000 000 kronor/ varav 53 000 000 kronor avser skattefi-
nansierad verksamhet och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verk-

samhet/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen
beslutad investeringsvolym mellan respektive verksamheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn LÖvendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2013 till netto
87 000 000 kronor/ varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet
och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt

Ordförandens sign JusférändenssTgn Utdragsbestyrkande
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att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad in-
vesteringsvolym mellan respektive verksamheter.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Björn Magnusson (FP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att fastställa
Staffanstorps kommuns mvesteringsvolym år 2013 till netto 90 000 000 kronor/
varav 53 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000

kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt att uppdra till
kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad investerings volym
mellan respektive verksamheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) m fl och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Michael Sandins (M) m fl yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 13 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ fastställa Staffanstorps kommuns investermgsvolym år 2013 till netto
87 000 000 kronor/ varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet
och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verksamhet, samt

Ordförandens sign ^, Justerändens^gn U td rågs bestyrkande
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att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad in-
vesteringsvolym mellan respektive verksamheter.

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

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
.t o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

.k

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 198/12

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
tf-

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 Lindell x

Agneta Nilsson s x
Ltne Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
x-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

MaxJÖrgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M JurgisPomtis x

ena Persson FP x

ric Tabich M Pierre Lindberg xH

Renée Stigborg s x

Björn Larsson c ennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

wa Thalén Finne M ricHamilton xb

^ För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 26 13

Per-Olof Karlsson,(-) saknas ersättare ^ tjänstgöra i deras ställen..sy,u't:
't//
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KF § 198/12 Bilaga 2

<lSat5
<s

RESERVATION
(Investeringsbudgeten 2013 - Investeringsvolymei)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2013:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2013 till netto
90 000 000, varav 53 000 000 kronor avser skattefinansierad
verksamhet och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s

verksamhet, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen
beslutad investeringsvolym mellan respektive verksamheter.

l övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetalternativet som
lämnats i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 99.

Staffanstorp den 17 december 2012

SOCiALDEMO E A l STAFFANSTORPS KOMMUN

f^
/

.Ä

Torbjörn] Löv^ndahl
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 188 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 131 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 199 2012-12-17

Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014 (dnr
Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt ekonomi-
chefens tjänsteskrivelse om bud getan visning 2014 rörande fastställande av di-
rektiv för utarbetande av förslag till budget för år 2014.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa di-
rektiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps
kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa direktiv för
arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt i ärendet föreliggande förslag/ då justerat med det socialdemokra-
tiska förslaget till mandatperiodbeställning och genomförandeplaner enligt ti-
digare lämnade direktiv.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
^
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Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av
förslag till budget för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet förelig-
gande förslag/ då justerat med det socialdemokratiska förslaget till mandatperi-
odbeställning och genomförandeplaner enligt tidigare lämnade direktiv.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

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 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Torbjörn LÖvendahI (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att fastställa
direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps
kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag/ då justerat med det
socialdemokratiska förslaget till mandatperiodbeställning och
genomförandeplaner enligt tidigare lämnade direktiv.

Ordförandens sign Juster^dens sign Utdragsbestyrkande
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Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

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

Ordförandens sign Justerandensslgn Utdrags bestyrkande
/
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KF § 199/12 Bilaga l
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RESERVATION
(Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget
för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande
förslag, då justerat med det socialdemokratiska förslaget till
mandatperiodsbeställning och genomförandeplaner enligt senare
lämnade direktiv .

Staffanstorp den 17 december 2012

SOCIALDEMOKT N STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjörn ^-över^ahl
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 13(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220 2012-11-16

Kommunstyrelsen § 132 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 200 2012-12-17

Förändring avVA-taxan i Staffanstorps kommun m m (dnr
Ks 2012.229)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 juni 2012, § 115, beslutat att upp-
dra till tekniska nämnden att vid arbetsutskottets sammanträde den 29 oktober

2012 redovisa dels konsekvenser av alternativa årliga investeringsvolymer i
VA-anläggningen fr o m år 2014 om 10, 20 respektive 30 miljoner kronor/ då
med utgångspunkt i att balansenheten VA:s egna kapital år 2018 skall vara 10
miljoner kronor/ tillsammans med uppgift om de förändringar av VA-taxan
som de respektive alternativa investeringsvolymerna föranleder/ dels förslag till
indexering av VA-taxan, dels översyn/ med därav föranledda förslag till beslut/
av gällande regler om anläggningsavgifter.

Arbetsutskottet beslutar dels

att anmoda tekniska nämnden att före kommunstyrelsens sammanträde den 3
december 2012 bereda ärende om förändring av Staffanstorps kommuns va-
taxa enligt beslutsförslaget till kommunfullmäktige nedan/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta dels

att uppdra till tekniska nämnden att två gånger årligen till kommunstyrelsen
redovisa följsamheten av för VA-verksamheten beslutad investeringsbudget/ då
inklusive investeringarnas påverkan på fastställd VA-taxa och det egna kapita-
let/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom/ fr o m den l ja-
nuari 2013 skall uttas avgifter för brukande av Staffanstorps kommuns all-
manna vatten- och avloppsanläggning/ ABVA enligt i ärendet föreliggande för-
slag

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att tekniska nämnden berett
ärendet och har beslutat lämnat förslag om ny VA-taxa att gälla fr o m den l
januari 2013.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(103)

^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

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

att uppdra till tekniska nämnden att två gånger årligen till kommunstyrelsen
redovisa följsamheten av för VA-verksamheten beslutad investeringsbudget då
inklusive investeringarnas påverkan på fastställd VA-taxa och det egna kapita-
let/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

atf då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom/ fr o m den l ja-
nuari 2013 skall uttas avgifter för brukande av Staffanstorps kommuns all-
manna vatten- och avloppsanläggning/ ABVA enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Bertil Persson (M) yrkar/ med instämmande av Pia Jönsson (S)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Bertil Perssons (M) m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom/ fr o m den l ja-
nuari 2013 skall uttas avgifter för brukande av Staffanstorps kommuns all-
manna vatten- och avloppsanläggning, ABVA enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande
f
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 15(103)

m
STAFFAIMSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 133 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 201 2012-12-17

Resultatenheten Reningsverket, försäljning av till kon-
cernbolag (dnr Ks 2011.337)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning tidigare väckt
ärende om överförande av resultatenheten "Reningsverket7 till något s k kon-
cernbolag.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 24 septem-
ber 2012, §/143, har beslutat att uppdra till kommundirektören att redovisa för-
slag till överlåtelse/ då inklusive överiåtelsehandlingar/ av resultatenheten Re-
ningsverkets tillgångar och verksamhet till något sådant aktiebolag som direkt
eller indirekt är helägt av Staffanstorps kommun/ samt att arbetsutskottet den
29 oktober 20121/ g 162, beslutat uppdra till kommundirektören att bearbeta då
redovisade underlagshandlingar inför arbetsutskottets återupptagande av be-
redningen av detta ärende vid sammanträde den 12 november 2012.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta dels/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges
bifall till beslufrsförslaget enligt andra att-satsen nedan/ att uppdra till kom-
mundirektören att verkställa sådant uppdrag/ dels föreslå kommunfullmäktige
besluta att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna hörande anlägg-
rungar/ skall överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag till överlåtelsehandling/ samt att uppdra till kommunstyrel-
sen att verkställa överföring av resultatenheten Reningsverket till Staffanstorps
Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a gällande lagreglering av om verk-
samhetsövergång/ bestämmelser om inventariers värde och andra i ärendet fö-
rekommande förhållanden.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta avslå ordföran-
dens yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande
.^\
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
dels

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till beslutsfÖrslaget
enligt andra att-satsen nedan/ uppdra till kommundirektören att verkställa så-
dant uppdrag/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna hörande anläggningar/ skall
överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande för-
slag till överlåtelsehandling samt

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a
gällande lagreglering av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventa-
riers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar/ med instämmande av Yvonne Nilsson (C)/ att
kommunstyrelsen skall besluta avslå arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) m fl re-
spektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Ordförandens sign Justérändens sign U tcf rågs bestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Torbjörn Lövendahls (S) m fl yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges sju ja-rÖster/ då av ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Bertil Persson (M) och Eric Tabich (M)/ fem nej-röster/ då 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 dels

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till beslutsförslaget
enligt andra att-satsen nedan/ uppdra till kommundirektören att verkställa så-
dant uppdrag/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna hörande anläggningar/ skall
överlåtas till Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande förslag
till överlåtelsehandling samt

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a
gällande lagreglering av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventa-
riers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l och ledamoten för Centerpartiet enligt bilaga 2.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Ordförandens sign J usterandens s ign Utdrag s bestyrkande
/-
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar/ med instämmande av Yvonne Nilsson (C)/ att
kommunfullmäktige skall besluta att avslå kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) m fl respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Michael Sandins (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) m fl yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 15 nej-röster/ medan fyra ledamöter
avstår från att delta i kommunfullmäktiges beslut/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna hörande anläggningar/ skall
överlåtas till Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande förslag
till överlåtelsehandling samt

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a
gällande lagreglering av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventa-
riers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga 2/ medan ledamöterna för Centerpartiet och l

Miljöpartiet de Gröna reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
/-/
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Bilaga l
»»

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
<* o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

n

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 201/12

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila OIsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Lili ana Lindström M x
x-

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lager^ren M x

Shkurte Xhemajli M x

Helene Ohman FP x

KjeU Jönsson SPI Gunnar Lmdell x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
st-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SF x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x

ena Persson FP x

ricTabich M Pierre Lindberg xh

Renée Stigborg s x

Bi-öm Larsson c ermart Svensson x

VTagnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

wa Thalén Finne M ric Hamilton xh pl

><r För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 20 15 4

Per-OIof Karlsson (-) saknas ersättare att l^änstgöra i deras ställen.
^ 's^^ .%



KF § 201/12 Bilaga 2

os9w
<?RESERVATION

t

(Överförande av Reningsverket iW Koncernbolagen)

l utredningen anges under slutsatser; "Största möjliga ekonomiska och
organisatoriska samordningsvinster beräknas uppstå om resultatenheten
Reningsverket och den del av balansenheten VA som avser
reningsverket i balansräkningen förs över till koncernbolagen såsom
ägare och huvudman. Kommunen behåller då ledningsnätet som ägare
och huvudman samt personalresurser inom tekniska enheten. Driften av
ledningsnätet sker även fortsättningsvis på entreprenad."

Av utredningen framgår det inte i denna del mer utvecklat hur
samordningen ser ut. Och det anges på intet sätt någon beräkning av
hur stora samordningsvinsterna är i ekonomiska termer. Med hänsyn ti till

att stämpelskatt får bedömas tillkomma, så är närmast frågan om det inte
kostar mer än det smakar att överföra Reningsverket till koncernbolagen.

Enligt den socialdemokratiska oppositionen ger inte utredningen vid
handen att det skulle finnas fördelar av den arten att det är aktuellt att

överföra resultatenheten Reningsverket till koncernbolagen, varför vi
yrkar avslag till förslaget och reserverar oss mot beslutet.

Staffanstorp den 17 december 2012

SOCIALDEMOKRATl STAFFANSTORPS KOMMUN

^ M y

Torbjörn Lövei/idahl (S)
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 19(103)

^^s^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 145 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 202 2012-12-17

Direktiv för demokratiberedningen, antagande av nya (dnr
Ks 2012.73)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende enligt demokratiberedningens
beslut den 17 september 2012 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i
ärendet föreliggande nya direktiv för demokratiberedningen.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att arbetsutskottet vid sin be-
redning av ärendet den 29 oktober 2012, § 164, funnit skäl för vissa justeringar
av föreslagen lydelse av dessa direktiv/ och har uppdragit till kommundirektö-
ren att utarbeta nytt förslag till direktiv för demokratiberedningen enligt härför
lämnade anvisningar/ samt att i ärendet föreliggande förslag till direktiv för
demokratiberedningen avser det sålunda reviderade direktivförslaget.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta att anta nya direktiv för demokratib e re aningen
enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 anta nya direktiv för demokratiberedningen enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Björn Stigborg (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 20(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Ko mmunfullmäktige 2012-12-17

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Björn Stigborgs (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 klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att anta nya direktiv för demokratiberedningen enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m̂
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 201 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 148 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 203 2012-12-17

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB, antagande av
nytt (dnr Ks 2012.129)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att ärendet har initierats av arbets-
utskottet genom sitt beslut den 30 april 2012, § 73, att uppdra till kommundi-
rektören att redovisa förslag till de nya ägardirektiv som föranleds av antagen
bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun och övriga förhållanden för av
Staffanstorps kommun direkt och indirekt helägda bolag.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att anta ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet föreliggande
förslag.

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 anta ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kand en.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Björn Magnusson (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att under
punkt 7 om underställandeplikt/ skall under a) göras den ändringen att
beloppet 100 miljoner kronor/ över vilken beloppsgräns kommunfullmäktiges
beslut skall inhämtas/ istället skall anges vara 20 miljoner kronor.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att anta ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna/
då till förmån för Björn Magnussons (FP) yrkande. t

Ordförandens sign Justerandenssign l Ufdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 23(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 149 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 204 2012-12-17

Staffanstorps Centrum AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.282)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet
föreliggande förslag.

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 ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet
föreliggande förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (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

Ordförandens sign J usterandens sign Utdrags bestyrkande
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet
föreliggande förslag.

Ördförandenssign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande
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^ SAM MANTRADESPROTOKOLL 25(103)

m,
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 203 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 150 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 205 2012-12-17

Staffanstorpshus AB, förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.283)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

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 ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (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

Ordförandens sTgn-^ Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m*
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204 2012-11-12

Kommunfullmäktige § 151 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 206 2012-12-17

Staffanstorps Kommunfastigheter AB, förslag till ny bo-
lagsordning (dnr Ks 2012.284)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB enligt
i ärendet föreliggande förslag.

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 ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB enligt
i ärendet föreliggande förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (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

Ordförandens sign Jusfe^ndens sign Utdragsbestyrkande/ <M/,A o"
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB enligt
i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justera ens sign Utdragsbestyrkanden/
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^3^^^
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 152 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 207 2012-12-17

Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps Energi För-
säljnings AB), förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.285)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmaktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 h

sluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sigri Juste radens" sign Utdrag s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justera ens sign Utdragsbestyrkande
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 153 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 208 2012-12-17

Staffanstorps Energi AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.286)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag.

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 ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (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

Ordförandens sign Justera ndenssign Utdrag s bestyrka n d e
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m
l

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs, härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande<"
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207 2012-11-12

Kommunfullmäktige § 154 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 209 2012-12-17

Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i Staffanstorp
AB), förslag till bolagsordning (dnr Ks 2012.325)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i Staf-
fanstorp AB).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets avgörande att han inte
deltar i beslutet i 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 godkänna bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna och ledamoten för
Centerpartiet förklarar före det att ordföranden ställer proposition på framfört
yrkande att de ej deltar i kommunstyrelsens avgörande av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 34(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att godkänna bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna/ Centerpartiet/
Miljöpartiet de Gröna och SPI förklarar före det att ordföranden ställer
proposition på framfört yrkande att de ej deltar i kommunfullmäktiges
avgörande av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215 2012-11-16

Kommunstyrelsen § 155 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 210 2012-12-17

Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och för
kommunfullmäktige (dnr Ks 2012.352)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av sammanträdesdagar under år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott/
kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar dels

att under år 2013 avhålla ordinarie sammanträden med kommunstyrelsens ar-
betsutskott/ att påbörjas klockan 09.30, på datum enligt bilaga (då under rubri-
ken KSAU)/ samt

att för förekommande behov av extra sammanträden med kommunstyrelsens
arbetsutskott skall reserveras de andra helgfria måndagar under år 2013 vilka
inte infaller under tiden från och med den l juli till och med den 5 augusti 2013,

dels föreslå kommunstyrelsen besluta dels
att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att påbörjas klockan
18.00, på datum enligt bilaga (då under rubriken KS)/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att/ utom i fall andra
tider för sammanträdes påbörjande anges i bilagan/ påbörjas klockan 18.00. på
datum enligt bilaga (då under rubriken KF).

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Kommunstyrelsen har således beslutat dels
att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att påbörjas klockan
18.00, på datum enligt bilaga (då under rubriken KS)/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att/ utom i fall andra
tider för sammanträdes påbörjande anges i bilagan/ påbörjas klockan 18.00. på
datum enligt bilaga (då under rubriken KF).

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Magnus Lunderquist (KD) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att
avhålla ett ytterligare eget ordinarie sammanträde den 25 mars 2013.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat
att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att/ utom i fall andra
tider för sammanträdes påbörjande anges i bilagan/ påbörjas klockan 18.00. på
datum enligt bilaga (då under rubriken KF).

t

Ordförandens sign Justerandgns sign Utdrags bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 159 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 211 2012-12-17

Ersättning till förtroendevalda, ändring av bestämmelser
om m m (dnr Ks 2012.369)

Kommunstyrelsen upptar/ då med anledning av den förändring av tjänste-
mannaorganisation som inrättande av stabskontor innebär ärende om därav
föranledda ändringar av gällande bestämmelser om ersättning till förtroende-
valda m m/ liksom också om viss förändring av den politiska organisationen/
och därav följande förändringar av gällande regler om ersättning till förtroen-
de valda.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att ställningstaganden till andra
förändringar av nu aktuella bestämmelser skall anstå tills efter innevarande
mandatperiods utgång.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta

att i reglementet för kommunstyrelsen/ under rubriken "Sammansättning" göra
den ändringen att efter orden "en förste vice ordförande" skall orden //tillika
kommunalråd" utgå/

att i Bilaga A till Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda/
då med upphävande av gällande bestämmelser/ göra följande förändringar vad
gäller utbetalning av månadsarvoden:

Kommunstyrelsen
* l :e vice ordförande 20% b

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
* Ordförande 30% b

* l :e vice ordförande 3% d

"' 2:e vice ordförande 10/5% b

Ordförandens sign Justera nejens sign Utdrags bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Tekniska nämnden

^ Ordförande 12% b

* l :e vice ordförande 1/2% d

* 2:e vice ordförande 4/2% c

att kommunstyrelsen inte längre skall ha ett arbetsmarknadsutskott/ varvid
gällande regler om ersättning till förtroendevalda till i arbetsmarknadsutskottet
skall upphöra att gälla/

att i 17 § bestämmelserna om ersättning till kommunala förtroendevalda skall
nuvarande första stycket om politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordfÖ-
rande utgå, och paragrafens andra stycke ersättas med bestämmelse av följande
lydelse: "Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes
politiska arbete till sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månads-
arvode för politiska biträden utbetalas med 15 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för politiska biträden kan enligt be-
stammande av kommunstyrelsens andre vice ordförande nyttjas under valfri
tid av kalenderår/// samt

att besluten enligt ovan gäller fr o m den l januari 2013.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar att enligt hans mening har kommunsty-
relsen 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 i reglementet för kommunstyrelsen/ under rubriken "Sammansättning^
göra den ändringen att efter orden "en förste vice ordförande" skall orden

tillika kommunalråd" utgå///

att i Bilaga A till Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda/
då med upphävande av gällande bestämmelser/ göra följande förändringar vad
gäller utbetalning av månadsarvoden:

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande

n^y

^ n f./



.

-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 39(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunstyrelsen
^ l :e vice ordförande 20% b

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
* Ordförande 30% b

* l :e vice ordförande 3% d

* 2:e vice ordförande 10/5% b

Tekniska nämnden

* Ordförande 12% b

* l:e vice ordförande 1/2% d

* 2:e vice ordförande 4/2% c

att kommunstyrelsen inte längre skall ha ett arbetsmarknadsutskott/ varvid
gällande regler om ersättning till förtroendevalda till i arbetsmarknadsutskottet
skall upphöra att gälla/

att i 17 § bestämmelserna om ersättning till kommunala förtroendevalda skall
nuvarande första stycket om politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordfö-
rande utgå/ och paragrafens andra stycke ersättas med bestämmelse av följande
lydelse: "Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes
politiska arbete till sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månads-
arvode för politiska biträden utbetalas med 15 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för politiska biträden kan enligt be-
stammande av kommunstyrelsens andre vice ordförande nyttjas under valfri
tid av kalenderår."/ samt

att besluten enligt ovan gäller fr o m den l januari 2013.

d

Helene Ohman (FP) och Yvonne Nilsson (C) förklarar före det att ordföranden
ställer proposition på framfört yrkande att de inte deltar i kommunstyrelsens
avgörande av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

f

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att avslå
kommunstyrelsens beslutsförslag i den del som avser höjning av månadsarvode
för politiskt biträde till kommunstyrelsens andre vice ordförande

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
* *

vart och ett av Christian Sonessons (M) och Helene Öhmans (FP) respektive
yrkande enligt ovan, och förklarar därefter att enligt hennes mening har
kommunfullmäktige beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att i reglementet för kommunstyrelsen/ under rubriken "Sammansättning"
göra den ändringen att efter orden //en förste vice ordförande" skall orden
"tillika kommunalråd" utgå/

att i Bilaga A till Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda/
då med upphävande av gällande bestämmelser/ göra följande förändringar vad
gäller utbetalning av månadsarvoden:

Kommunstyrelsen
* l :e vice ordförande 20% b

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
* Ordförande 30% b

"' l :e vice ordförande 3% d

* 2:e vice ordförande 10/5% b

Tekniska nämnden

* Ordförande 12% b

Ordförandens sign Justerandenssign Utd rågs bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

"' l :e vice ordförande 1/2% d

* 2:e vice ordförande 4/2% c

att kommunstyrelsen inte längre skall ha ett arbetsmarknadsutskott/ varvid
gällande regler om ersättning till förtroendevalda till i arbetsmarknadsutskottet
skall upphöra att gälla/

att i 17 § bestämmelserna om ersättning till kommunala förtroendevalda skall
nuvarande första stycket om politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordfö-
rande utgå/ och paragrafens andra stycke ersättas med bestämmelse av följande
lydelse: "Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes
politiska arbete till sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månads-
arvode för politiska biträden utbetalas med 15 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för politiska biträden kan enligt be-
stammande av kommunstyrelsens andre vice ordförande nyttjas under valfri
tid av kalenderår/'/ samt

att besluten enligt ovan gäller fr o m den l januari 2013.

Ledamöterna för Centerpartiet och Miljöpartiet de Gröna förklarar före det att
ordföranden ställer proposition på i ärendet framförda yrkanden att de inte
deltar i kommunfullmäktiges beslut.

+

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna
enligt bilaga l.

Ordf6r-äridens-sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

/^ fil:'
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KF § 211/12 Bilaga l

^^ä^^
^

Foikpnrtiot Liberalerna
Staffanstorp

RESERVATION

»t

Ärende: Ersättning till förtroendevalda/ ändring av bestämmelser om

edlr-
Folkpartiet Liberalerna reserverjsig mot beslutet att under pågående
mandatperiod förstärka oppositionsrådets resurser med ytterligare ^%.

^aVår uppfattning ar(äe medel som ska avsättas för den politiska verksamhet som
bedrivs av oppositionspartier ska fördelas rättvist och inte såsom nu endast gynna
ett av de partier som sitter i opposition.

Staffanstorp 16 december 2012

Folkp Liberalerna.

^

Ä/ c^»^ ^^
1 -

^ '^^2^<*

Helene Okman \}Öm Mc^nusson Lena Persson

J^
^
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 142 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 212 2012-12-17

Energiplan för Staffanstorps kommun, antagande av (dnr
Ks 2012.327)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om antagande av en energiplan
för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 24
oktober 2011, § 124, beslutat att för fastställande av kommunfullmäktige skall
utarbetas förslag till energiplan för Staffanstorps kommun/ samt att enligt lam-
nät uppdrag och av arbetsutskottet meddelade direktiv har utarbetats i ärendet
föreliggande förslag till energiplan.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta att anta energiplan för Staffanstorps kommun
enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 anta energiplan för Staffanstorps kommun enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
i
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att anta energiplan för Staffanstorps kommun enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
/
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 168 2012-10-29

Kommunstyrelsen g 160 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 213 2012-12-17

Besvarande av motion om framtida gestaltning av områ-
det kring Bråhögsskolan och Bråhögshallen (dnr Ks
2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Stigborg (S) väckt motion om förutsättningar för arkitekttävling om framtida
gestaltning av området kring Bråhögsskolan och Bråhögshallen/ vilken motion
kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 121, beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att det för närvarande ej finns läm-
nät något uppdrag om planering av aktuellt område.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett strategiarbete för området kring
BråhÖgsskolan och BråhÖgshallen/ samt

att med beslutet enligt första att-satsen 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 uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett strategiarbete för området kring
Bråhögsskolan och Bråhögshallen/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

att med beslutet enligt första att-satsen anse motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett strategi arbe te för området kring
Bråhögsskolan och Bråhögshallen/ samt

att med beslutet enligt första att-satsen anse motionen besvarad.

*

Ordförandens sig Justeran/dens sign Utd ra g s bestyrka n d e
//  ^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 161 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 214 2012-12-17

Besvarande av motion om förändring av korsningen
Lommavägen/Gamla Lundavägen i Hjärup (dnr Ks
2012.30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag om förändring av korsningen Lom-
mavägen/Gamla Lundavägen i Hjärup/ vilken motion kommunfullmäktige den
13 februari 2012, g 29, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om
beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att på kommunens eget initiativ/ för
i budget för 2012 anslagna medel/ har tekniska nämnden påbörjat en trafikut-
redning avseende Lommavägen och Gamla Lundavägen i Hjärup/ för vilka vä-
gar Trafikverket är väghållare/ att denna trafikutredning kan beräknas färdig-
ställas under vintern 2012/2013/ samt att i ärendet föreligger av kommundirek-
tören utarbetad tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att med det i ärendet redovisade 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 det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign U fd rågs bestyrkande
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Kommunfullmäktige 2012-12-17

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsfÖrslag.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat
att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de
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Sam manträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 170 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 162 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 215 2012-12-17

Besvarande av motion om åtgärder för att minska barnfat-
tigdomen i Staffanstorp (dnr Ks 2012.80)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Agneta Nilsson (S) väckt motion om att utarbeta en handlingsplan inne-
hållande åtgärder i syfte att minska barnfattigdomen i Staffanstorps kommun/
vilken motion kommunfullmäktige den 23 april 2012, § 61, har remitterat till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i
ärendet redovisade avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn LÖvendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

f

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman (FP)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn LÖvendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen be-
slutat bifalla ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) m fl yrkande röstar ja. Den som bi-
faller Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/

* *

Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)och Helene Öhman
(FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/
Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot beslutet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

* *

Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman (FP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Agneta Nilsson (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
.

motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) m fl och Agneta Nilssons (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande votermgsproposition.

Den som bifaller Michael Sandins (M) m fl yrkande röstar ja. Den som bifaller//

Agneta Nilssons (S) yrkande röstar nej.//

Vid omröstningen avges 25 ja-röster och 14 nej-rÖster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/r- /J
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Bilaga l
* .

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
v o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 215/12

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
x-

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

B]öm Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x
» *

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
n-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SF x

Sune Cederpil M x

Maxjörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutls x

Lena Persson FP x

Eric Tabich M Pierre Lindberg x

Renée Sti^borg s x

Björn Larsson c Lennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

Ewa Thalén Finne M Eric Hamilton x

* För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 25 14

Per-OIof KarlssonJ-) saknas ersaj^t^rie att ^anstgöra i deras ställen.ufl-^^ ,Af ^/



KF § 215/12 Bilaga 2

«sg»^<3
^̂

RESERVATION
(Motion om åtgärder för att minska barnfattigdomen i Staffanstorps kommun)

Vi socialdemokrater föreslår i en motion till kommunfullmäktige att

En handlingsplan tas fram med beaktande av bl a de reformer som listas i
o

motionen som ett sätt att minska barnfattigdomen i vår kommun.

Barn som lever i familjer med låg inkomststandard och/eller lever på försörjningssföd
har i det långa loppet sämre skolresultat, sämre hälsa och en torftigare fritid an övriga
barn. Vi anser att resurser bör sättas in för att förbättra dessa barns möjligheter att
utvecklas på ett positivt sätt.

Sedan motionen skrevs har antalet barn som lever i barnfattigdom enligt Rädda
Barnens definition ökat i vår kommun och omfattar nu i den senaste rapporten, som
omfattar siffror från SC B från år 2010, 411 barn.

En del åtgärder som gynnar barn i fattiga familjer har vidtagits i vår kommun under
innevarande år, t ex sommarpraktikför 300 barn och byggandet av
spontanlekplatser.

Vi anser att mer behöver göras och att en handlingsplan behövs eftersom åtgärderna
spänner över flera nämnders verksamhet, nämligen Barn- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, och eftersom det behöver avsättas
pengar till detta i budgeten.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för bifall till motionen.

Staffanstorp den 17 december 2012

SOCIALDEMOKRATERNA l STAFFANSTORPS KOMMUN
J

Å ^//. './-.̂ >/7 (^t^-^ 'f

Agneta Nilsson
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 51 (103)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171 2012-10-29

Kommunstyrelsen §163 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 216 2012-12-17

Besvarande av motion om sommarskola (dnr Ks 2012.220)

Kommunfullmäktige har den 24 september 2012, § 156, beslutat att till kom-
munstyrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Pierre Sjöström (S) väckt
motion med förslag om att alla elever i årskurs 6-9, som inte når målen erbjuds
exklusiv undervisning med professionella lärare i små klasser några veckor un-
der sommaren.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas följande.

Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden skall denna nämnd full-
göra kommunens uppgifter inom bl a det offentliga skolväsendet.

Arbetsutskottets majoritet låter till protokollet anteckna följande. Det är inte en
angelägenhet för kommunfullmäktige att besluta om skolundervisning under
sommartid. Vid sådan bedömning skall motionen överlämnas till barn- och ut-
bildningsnämnden/ som har ansvar för den fråga som motionen rör/ för dess
prövning och beslut.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till
barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och beslut/ samt att därmed
anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandensslgn Justerandens sign Utdragsbestyrkande

u1^~~ n^
/

J
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Ja SAMMANTRADESPROTOKOLL 52(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.
*

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman (FP)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) m fl och Torbjörn Lövendahls (S) re-
spektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Torbjörn
Lövendahls (S) yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/

* *

Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)och Helene Öhman
(FP) och fyra nej-rÖster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/
Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^  yj
fl

/\
/
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 53(103)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot beslutet.

f f

Helene Öhman (FP) får till protokollet fört att FP ser sommarskola som något
positivt som med fördel kan rymmas i lärarnas 40-timmarstjänster på Den nya
skolan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan"
den.

* *

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Helene öhman (FP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens arbetsutskottts
beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
<

motionen.

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 13 nej-röster/ se bilaga l.

Ordförandens sign Justérai^ns sign Utdrags bestyr ka n d e
-*t

f>
^

u?9 y



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 54(103)

^^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Kommunfullmäktige har således beslutat
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

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

Ordförandens sign Juste rännen s sign Utdragsbestyrkande
<Ar

,2 ^L ,^1 ^/

^



Bilaga l
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE

*» o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

. *

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 216/12

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
^

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Sti^bors s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x
* »

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia CavalUn MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
^

Margareta Pauli M x

Werner Un^er s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jör^ensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x

Lena Persson FP x
f

EricTabich M Pierre Lindberg x
t

Renée Sti^borg s x

Björn Larsson c Lennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

Ewa Thalén Finne M Eric Hamilton x

^ För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 26 13

Per-Olof Karissjm (-) saknas ersätta att tjänstgöra i deras ställen.
~J^ w liP



KF § 216/12 Bilaga 2

^
g»RESERVATION SOMMARSKOLA

«
«För sex år sedan började staten dela ut stöd till kommunerna för

att ordna sommarskola. Stödet går till de elever som har fått ^r

underkänt i något kärnämne (svenska, engelska, matte eller ^

svenska som andra språk), och som ska läsa upp betyget till
godkänt. Först delades bidraget ut bara till högstadieelever som ville läsa upp betygen, men från
och med förra året får också gymnasieelever ta del av pengarna. Den moderatledda
regeringen drog in bidraget 2012. Detta resulterade i att Staffanstorps kommuns
skolor inte erbjöd sommarskola under 2012. Ett felaktigt beslut!

Nästan alla Sveriges kommuner har eller hade ambitionen att ordna sommarskola.
Förra året 2011 lyckades en del av eleverna som gick i sommarskolan att omvandla ett icke
godkänt betyg till godkänt. Det betyder att de slipper gå ett år på individuella programmet innan
de kan söka till gymnasiet, eller blir behöriga att ga vidare till högskolan.
Det är en ekonomisk vinst för kommunen, men också en fantastisk vinst för den enskilde.

I en utvärdering från 2010 som Myndigheten för skolutveckling gjorde, hyllas sommarskolan av
alla - kommunerna, lärarna, skolledarna och inte minst eleverna själva. Lärarna menar att
elevernas självbild ändras när de lyckas i ett ämne som de under skolåret kanske varit sämst i
klassen i. Eleverna var nöjda med att läsa i små grupper där lärarna hade mycket tid att förklara
och anpassa undervisningen till den enskilda elevens behov.

"Frivillighet, små gmpper, individualiserad undendsning och möjligheten att läsa koncentrerat är
några av de viktigaste komponenterna som leder till att sommarskolans resultat ansågs vara
goda", står det i utvärderingen.

Vi socialdemokrater reservera oss mot beslutet och menar att det är självklart för
oss att erbjuda svaga elever en sommarskola. Sommarskola bor inte bara erbjudas
de som går i nian utan ska framförallt fånga upp elever i tidigare årskurser som
riskerar ett icke-godkänt betyg. Det är viktigt att tidigt fånga en elevs brister. Ju
tidigare, ju mindre behöver repareras .

För Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige

å dl .r'/m fi

Pierre Sjöström (S)



-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 55(103)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 164 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 217 2012-12-17

Besvarande av motion om behov av oppositionsråd m m
(dnr Ks 2012.275)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av av Ralph Friberg (SP) väckt motion om behov av oppositionsråd i Staffans-
torp m m, vilken motion kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 157, har
beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dels att enligt nu gällande regler
om ersättning till förtroendevalda erhåller kommunstyrelsens andre vice ordfö-
rande/ som enligt kommunstyrelsens reglemente tillika är kommunalråd i op-
position/ ett månadsarvode motsvarande 100 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd, dels att enligt kommunstyrelsens reglemente skall inom kommunsty-
relsen finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare/ var-
vid till uppdraget som andre vice ordförande har valts företrädare för Arbeta-
repartiet Socialdemokraterna.

Arbetsutskottet/ som konstaterar att ändringar av bestämmelser om såväl er-
sättning till förtroendevalda/ som om innehållet i nämndernas reglementen re-
gelmässigt endast görs inför nya mandatperioder/ bedömer att det för närva-
rande saknas anledning att ändra eller upphäva gällande regler enligt motionä-
rens förslag/ och att av kommunfullmäktige beslutade regler om dels månads-
arvode enligt reglerna om ersättning till förtroendevalda/ dels antalet ledamöter
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och insyn i detta kommunsty-
relsens beredningsorgan enligt kommunstyrelsens reglemente/ skall fortsätta att
gälla under hela innevarande mandatperiod.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande

^ /)N
^f

;',^
^"^%-^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

* *

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att se över
reglerna för verksamheten.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
* *

Christian Sonessons (M) och Helene Ohmans (FP) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen be-
slutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att avslå motionen.

t. »

Helene Öhman (FP) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kanden.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar, med instämmande av Rolf Lind (MP/) att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

* *.

Ralph Friberg (SP) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman (FP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla motionen i den del som avser texten
"alternativt att reglerna för verksamheten ses Över. //

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Torbjörn Lövendahls (S) m fl och Ralph Fribergs (SF) m fl
respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening
har kommunfullmäktige beslutat bifalla Torbjörn Lövendahls (S) m fl yrkande/
vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Ordförandens sign Justeran^ens sign Utdragsbestyrkäncfe5^ ht.^

/ -^
/'_

^-;
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 57(103)

mi,
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna
enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

y  ^
/f
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KF § 217/12 Bilaga l

-»*AjC.-».
y^

Folkp^rtiot liberalerna
Staffanstorp

RESERVATION

Ärende: Motion om kommunens behov av oppositionsråd

Folkpartiet Liberalerna yrkar bifall till Ralph Fribergs motion om
kommunens behov av ett oppositionsråd i motionens andra del.

^
Vår uppfattning ar äe medel som ska avsättas för den politiska verksamhet som
bedrivs av oppositionspartier ska ses över så att dessa fördelas rättvist mellan
oppositionspartierna.

Därför reserverar sig Folkpartiet-Libemlerna mot beslutet att avslå motionen
i dess andra del.

Staffanstorp 16 december 2012

£
Folkpartiet ^beralerna

^^. '^^^/^

^ ^-</-/
f .^

Helene öhman Björn Magnusson Lena Persson



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 58(103)

m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 165 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 218 2012-12-17

Besvarande av motion om att kommunfullmäktige slutligt
skall pröva motioner m m (dnr Ks 2012.278)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag att kommunfullmäktige slutligt skall
behandla i vart fall de ärenden som väckts genom motioner/ vilken motion
kommunfullmäktige den 24 september 2012, g 158, beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 11 juni
2012, § 121, har avslagit en av Björn Magnusson (FP) väckt motion vilkens mo-
tivering överensstämmer med Björn Magnussons (FP) yrkande i ärendet aktu-
ella motion.

Arbetsutskottets majoritet finner/ då med hänvisning till det som framgår av
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2012, vilken utgjorde
underlag vid kommunfullmäktiges förenämnda beslut den 11 juni 2012, g 121,
att anledning saknas till att nu göra en annan bedömning av i motionen aktuali-
serade frågor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

M̂ ft AJ/- ,/ / 'I
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

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

* *

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman (FP)/ att
kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn LÖvendahls (S) m fl respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen be-
slutat bifalla ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Torbjörn//

Lövendahls (S) m fl yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges åtta ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/
Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M) och Eric Tabich (M) och fem nej-rös-
ter/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S)/

f f

Carina Dilton (S) och Helene Öhman (FP).

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ordförandens sign J u sterandqns sign Utdragsbestyrkande

M .^
f-
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 60(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamoten för Folkpartiet Liberalerna
enligt bilaga 3.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Björn Magnussons (FP) yrkar/ med instämmande av Rolf Lind (MP) och Pierre
Sjöström (S)/ att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) och Björn Magnussons (FP) m fl respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande votermgsproposition.

Den som bifaller Michael Sandins (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Björn//

Magnussons (FP) m fl yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges 21 ja-röster och 18 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Folkpartiet
Liberalerna enligt bilaga 2/ dels muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna/ Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna.

t

t

Ordförandens sign ^ Justerandens sign Utcfragsbestyrkande

^ f fl
,1
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Bilaga l.t

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
*» o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

. »

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 218/12

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lmd MP x

Liliana Lindström M x
^

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

B]öm Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x

Hel ene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x

Agneta Nilsson s x
Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders OIin M x
x-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SF x

Sune Cederpil M x

Maxjör^ensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Jurgis Porutis x

Lena Persson FP x

ric Tabich M Pierre Lindberg x1-1

Renée Sti^bor^ s x

Björn Larsson c ennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

wa Thalén Finne M ric Hamilton xh-l J-t

* För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 21 18

Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare a^tjänstgöra i deras ställen.
J^ l-)^/

.r
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KF 218/12 Bilaga 2

^^
^

Folkpartiet Liberatpma
Staffanstorp

RESERVATION

*.

Ärende: Motion om motioner 2

En av de grundförutsättningarna för allt demokratisk arbete är att de som är
förtroendevalda i den folkvalda församlingen (kf) har möjlighet att ställa motioner.
Det borde därför vara en självklarhet att de förtroendevaldas motioner också
behandlas i kommunfullmäktige/ dar den som är motionsställare sitter.

Därför reserverar sig Folkpartiet Liberalerna mot beslutet att avslå vår
motion om motioner

Staffanstorp 16 december 2012

'hy^ii.Folko^tiet Liberalerna
^11 /-

'^ 6^^ 7^\
^

.^^<^^</'£-''
*.*

Helene Öhman Bjfrn Magnusson Lena Persson^

f
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 61 (103)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 166 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 219 2012-12-17

Besvarande av motion om ny infart till Gästis (dnr Ks
2012.291)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av av Ralph Friberg (SP) väckt motion om anordnande av en ny infart till Gästis
i Staffanstorp/ vilken motion kommunfullmäktige den 24 september 2012, g 174,
har beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar dels

att överlämna motionen till kommundirektören att utgöra underlag för pröv-
ning vid upprättande av förslag till planprogram för "Sockerstan"/ då med
tillägg av att i planärendet skall samråd om beaktande av det motionen inne-
håller förevara med tekniska nämnden/ till vilken nämnd motionen enligt mo-
tionärens yrkande bör överlämnas till/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att - då i överensstämmelse med motionärens eget yrkande - Överlämna motio-
nen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens
förslag/ samt

att härmed anse motionen bifallen.

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.

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^  /^
f
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-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 62(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att - då i Överensstämmelse med motionärens eget yrkande - överlämna motio-
nen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens
förslag/ samt

att härmed anse motionen bifallen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att - då i överensstämmelse med motionärens eget yrkande - överlämna motio-
nen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens
förslag/ samt

att härmed anse motionen bifallen.

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdrags bestyrkande

^̂? ^ /-./
/

/ /t
f
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-tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 63(103)

m,
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 167 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 220 2012-12-17

Besvarande av motion om fritidsgård i Hjärup (dnr Ks
2010.272)

Rolf Lind (MP) m fl har den 22 november 2010 väckt en motion om fritidsgård i
Hjärup.

Efter beredning av denna motion/ varvid kommunstyrelsen beslöt föreslå
kommunfullmäktige besluta att med det av socialnämnden i ärendet redovi-
sade anse motionen besvarad/ har kommunfullmäktige den 11 juni 2012, g 118,
beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för dess lämnande av kon-

kreta förslag till förbättring av möjligheterna för ungdomar i Hjärup att ha till-
gång till lokaler för fritidsaktiviteter.

I ärendet föreligger socialnämndens av kommunfullmäktiges förenämnda åter-
remissbeslut föranledda beslut den 15 oktober 2012, § 92, och till detta beslut
hörande tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta fö-
reslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, g 92, anse motionen
besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden, då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/

/3U .,;/./
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 64(103)

mf
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, § 92, anse
motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

1

Helene öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att återremittera ärendet till socialnämnden.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
< »

på Helene Öhmans (FP) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) och
Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande om avgörande av ärendet i sak
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej."

Ordförandens sign Justera ndens sign Utdrag s bestyrka n d e
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-tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 65(103)

^3^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Ko mmunfullm äktige 2012-12-17

Vid omröstningen avges sju ja-röster/ då av ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Bertil Persson (M) och Eric Tabich (M)/ fyra nej-röster, då av
Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S) och Carina

* ..

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

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, § 92, anse
motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

* f

Pierre Sjöström (S) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman (FP)/ att
kommunfullmäktige skall besluta att bifalla motionen.

Rolf Lind (MP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att återremittera
motionen för beredning tillsammans med annan väckt motion om fritidsgård i
Hjärup.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Rolf Linds (MP) yrkande om återremiss/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på vart och ett av Liliana Lindströms
(M) och Pierre Sjöströms (S) m fl respektive yrkande om avgörande av ärendet i
sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande.

t

Votering begärs.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^- ftl ^l.
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-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 66(104)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller LiUana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Pierre Sjöströms (S) m fl yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 20 ja-rÖster och 19 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att med hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, § 92,anse
motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna/ Folkpartiet Liberalerna/ Miljöpartiet de Gröna och
Kristdemokraterna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 66(103)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller Liliana Lindströms (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller//

Pierre Sjöströms (S) m fl yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 19 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna/ Miljöpartiet de Gröna och
Kristdemokraterna.

Ordförandens sign Justerandenssign Utd råg s bestyrka n de
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Bilaga l
*.

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
.. o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

».

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 220/12

o

TA NEJ AVSTÅR
Michael Sandm M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
x-

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Bföm Sti^bor^ s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^ergren M x

Shkurte Xhemajli M x

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
afr

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M urgis Porutis x

ena Persson FP x
t

ricTabich M Pierre Lindberg x1-^

Renée Stigborg s x

Björn Larsson c ennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

wa Thalén Finne M ric Hamilton xH h

För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 20 19?(.

Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra i deras ställen.
J^ / fil]f/J
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*a SAMMANTRADESPROTOKOLL 67(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194 2012-11-12

Kommunstyrelsen §168 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 221 2012-12-17

Besvarande av motion om Ur & Skur förskola (dnr Ks
2012.320)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Ur & Skur förskola i Hjärup/ vilken
motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera
till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas dess bedömning att det inte är en an-
gelägenhet för kommunfullmäktige att pröva frågor om etablering av förskolor
m m/ utan istället ankommer på barn- och utbildningsnämnden att ta ställning
till i motionen aktualiserade förslag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna
motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och beslut/ samt
att därmed anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera mo-
tionen till barn- och utbildningsnämnden samt produktionschefen för yttrande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Härefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om avgörande av
ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har ar-
betsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

t̂ /:/.f
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^ SAIV1MANTRADESPROTOKOLL 68(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att Överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
eget yrkande om avgörande av ärendet i sak att han i denna del inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att remittera
motionen till barn- och utbildningsnämnden samt produktionschefen för ytt-
rande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) yrkande
om avgörande av ärendet i sak 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 förslå kommunfullmäktige besluta
att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
4

k̂^ ^ ^J
^



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 69(103}

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

att därmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att ord-
föranden ställer proposition på framförda yrkanden att de inte deltar i kom-
munstyrelsens beslut i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr -
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att Överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e

M- ^ f/.//



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 70(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 169 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 222 2912-12-17

Besvarande av motion angående Lommavägen i Hjärup
(dnr Ks 2012.319)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Lommavägen i Hjärup/ vilken mo-
tion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

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 bifalla motionen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Björn Magnussons (FP) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

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

Kommunfullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen.

Ordförandens sign Justera ens sign Utdrags bestyrkande
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^l
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 170 2012-12-03

Kommunfullmäktige g 223 2012-12-17

Besvarande av motion angående trafikproblem på Orkes-
tervägen och Batterivägen (dnr Ks 2012.326)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Ralph Friberg (SP) väckt motion om trafikproblem på Orkestervägen och
Batterivägen/ vilken motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har be-
slutat att för remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas dess bedömning att det inte är en an-
gelägenhet för kommunfullmäktige att pröva frågor om utredningar skall göras
om lämpligheten av att anlägga parkeringsfickor/ utan istället ankommer på
tekniska nämnden att ta ställning till i motionen aktualiserat förslag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna
motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/ samt att därmed
anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera mo-
tionen till tekniska nämnden för yttrande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn LÖvendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Härefter ställer ordföranden proposition på eget yrkande om avgörande av
ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har ar-
betsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s be styrka n d e
n

^
./l
/'/ /

f

/



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 73(103)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

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

att därmed anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
eget yrkande om avgörande av ärendet i sak/ att han i denna del inte deltar i
arbetsutskottets beslut.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att remittera
motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande/ vil-
ket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) yrkande
om avgörande av ärendet i sak 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 förslå kommunfullmäktige besluta
att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att ord-
föranden ställer proposition på framförda yrkanden att de inte deltar i kom-
munstyrelsens beslut i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

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

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justérandens sign Utd råg sbestyrka n de
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197 2012-11-12

Kommunstyrelsen §171 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 224 2012-12-17

Besvarande av motion om ändring i koncernpolicyn (dnr
Ks 2012.316)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om ändring i koncernpolicyn under ru-
briken //Inköp/// vilken motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har
beslutat att för remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

.». .».

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman
(FP) och Christian Sonesson (M) att kommunstyrelsen skall besluta bifalla ar-
betsutskottets 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 bifalla motionen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandé
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Björn Magnussons (FP) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att bifalla motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 198 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 172 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 225 2012-12-17

Besvarande av motion om isbana i Hjärup (dnr Ks
2012.331)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Carina Dilton (S)) väckt motion om isbana i Hjärup/ vilken motion kommun-
fullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommunsty-
relsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att tillse att det som föreslagits i motionen
blir genomfört/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut i ärendet/ anse motionen bifallen.

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 i ärendet/ anse motionen bifallen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Carina Dilton (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerande sign U td rågs bestyrka nd e
n
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Carina Diltons (S) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes
mening har

kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att/ med arbetsutskottets beslut i ärendet/ anse motionen bifallen.

Ordförandens sign Ju ste ra rid ens sig n Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 199 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 173 2012-12-03

Kommunfullmäktige § 226 2012-12-17

Besvarande av motion om måltidspolicyn (dnr Ks
2012.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om måltidspolicyn/ vilken motion kom-
munfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommun-
styrelsen för beslut om beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvis-
ning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat
bifalla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig skriftligen mot arbetsutskottets beslut
enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justera n d sign Utdrags bestyrkande
/
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfuUmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

//Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/

* *

Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)och Helene Öhman
(FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/
Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således bes l utåt förs la kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta
bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Pierre Sjöström(S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att bifalla
+

*

motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullm äktige 2012-12-17

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 hennes mening har kommunfullmäktige beslutat
bifalla ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre//

Sjöströms (S) yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges 24ja-röster och 15 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

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

t

Ordförandens sign Jusferandens sign Utdragsbestyrkande
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Bilaga l
<.

VOTERINGSUSTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
f* o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 17 DECEMBER 2012

«

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende g 226/12

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nino Vi do vic M x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x
»

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Bpm Stigborg s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemajli M x
* *

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x

Agneta Nilsson s x

LineWecksbröm M x

Cecilia Cavallin MP x

Morgan Jonsson M x

Pia Jönsson s x

Anders Olin M x
x-

Margareta Pauli M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

Sune Cederpil M x

Max Jörgensen M x

Marie Saltarski s x

Mia Hamnedalen M Jur^is Porutis x

Lena Persson FP x

Eric Tabich M Pierre Lindberg x

Renée Sti^borg s x

Björn Larsson c Lennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Thomas Carlstedt M x

Ewa Thalén Finne M Eric Hamilton x

^ För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och 24 15

Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra ^ deras ställen.
^ ^rep



KF § 226/12 Bilaga 2
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RESERVATION
(Besvarande av motion om måltidspolicyn)

Den socialdemokratiske fullmäktigeledamoten Pierre Sjöström föreslår i
en motion till kommunfullmäktige att det lämnas uppdrag om att en
måltidspolicy utarbetas där Staffantorps kommun ställer bland annat
följande krav:

. För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel
som ärsäsongsanpassade, ekologiskt och etiskt* producerade, inte
bidrar till utarmning avarter och som präglas även god djurhållning.
("Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet
med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i
arbetslivet.)

Långsiktigt är målsättningen att öka andelen lokalt producerade.

livsmedel från mindre och medelstora företag.

Strävan är att tillagning av maten sker så nära gästen som möjligt..

Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade.

av Livsmedelsverket.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för bifall till motionen.

Staffanstorp den 17 december 2012

SOCIALDEMOKRAT TAFFANSTORPS KOMMUN

^
/

Torbjörn -övehdahl



..

^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 82(103)

^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 227 2012-12-17

Fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 17 december 2012
ärende om val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Michael Sandin (M).

Kommunfullmäktige beslutar

att/ fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ledamot i kommunstyrelsen efter Michael Sandin (M) utse Berit Lagergren (M)/
Finalvägen 12, 245 42 Staffanstorp/ samt

att fr o m den l januari 2013, som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Berit
Lagergren (M) utse Margareta Pauli (M)/ Vibrafonvägen 4, 245 42 Staffanstorp.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 197 2012-10-29

Kommunfullmäktige § 228 2012-12-17

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2012.11)

Anmäls avsägelse från Christian Sonesson (M) av hans uppdrag som ledamot/
tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden m fl uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ då fr om den l januari 2013, bevilja Christian Sonesson (M) entledigande
från hans uppdrag som ledamot/ tillika ordförande i miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden/ som l:e vice ordförande i kommunstyrelsen/ som ersättare i
gemensam samarbetsnämnd l för vissa interna stöd- och servicetjänster/ som
ersättare i gemensam samarbetsnämnd 2 för vissa interna stöd- och
servicetjänster/ och som ersättare i gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa
interna stöd- och servicetjänster/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå val av ny ledamot/ tillika ordförande i miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden, av ny l:e vice ordförande i kommunstyrelsen/
av ny ersättare i gemensam samarbetsnämnd l för vissa interna stöd" och
servicetjänster/ av ny ersättare i gemensam samarbetsnämnd 2 för vissa interna
stöd- och servicetjänster/ och av ny ersättare i gemensam samarbetsnämnd 3
för vissa interna stöd- och servicetjänster.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 17 december 2012
ärende om val av ledamot/ tillika ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden m H uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

att/ fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ledamot/ tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utse Bertil
Persson (M)/

att/ fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny l:e
vice ordförande i kommunstyrelsen utse Liliana Lindström (M)/

Ordförandens sign J u s terand énsslgn Utdragsbestyrkande

x  Vt Jr
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

att/ fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ersättare i gemensam samarbetsnämnd l för vissa interna stöd- och
ser vice tjänster utse Liliana Lindström (M)/

att/ fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ersättare i gemensam samarbetsnämnd 2 för vissa interna stöd- och
servicetjänster utse Liliana Lindström (M)/ samt

att fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ersättare i gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa interna stöd- och
ser vice tjänster utse Liliana Lindström (M).

Ordförandens sign Justerai^ens sign Utdragsbestyrkande

u nh
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 229 2012-12-17

Val, Theodor Jönssons stiftelse

Vid ärendets handläggning i kommunfullmäktige yrkar valberedningens ordfö-
rande Bertil Persson (M) att kommunfullmäktige skall besluta att välja revisorer
och revisorsersattare (för år 2013), och ledamöter och ersättare (för tiden 2013-
01-01 -2016-12-31) i Theodor Jönssons stiftelse enligt följande:

Revisorer

l Sture Nilsson (S)/ Gullregnsvägen 5/ 245 44 Staffanstorp

2 Gert-Inge Hanshammar (M)/ Lutavägen l/ 245 42 Staffanstorp

3 Anders Isaksson (M)/ Snöbärsvägen 10, 245 44 Staffanstorp

Revisorsersättare

Nils-Arvid Persson (FP)/ Lutavägen 7/ 245 42 Staffanstorp

2 Rune Lindahl (M)/ Finalvägen 16, 245 42 Staffanstorp

3 Mona Erlandsson (M)/ Knutsborg 51, 245 45 Staffanstorp

Ledamöter

Gunnar Hokfelt (M)/ Travvägen/ 245 38 Staffanstorp/ tillika ordförande

2 Bo Polsten (FP)/ Lommavägen 6/ 245 62 Hjärup

3 Kerstin Lindgren (S)/ Klockspelsvägen 5/ 245 42 Staffanstorp

Ersättare

Gerti Nilsson/ (S)/ Valthornsgränd 4/ 245 42 Staffanstorp

2 Björn Larsson (C)/ Esarpsvägen 411, 245 91 Staffanstorp

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
^ ,/..1
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Sammanträdesdatum

Kommunfullm ak tige 2012-12-17

Efter det att överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition
på Bertil Perssons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket
beslut/ då votering inte begärs/ ordföranden härefter bekräftar med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att för år 2013 till revisor och revisorsersättare/ och för tiden 2013-01-01 -2016-
12-31 som ledamöter och ersättare i Theodor Jönssons stiftelse utse:

Revisorer

Sture Nilsson (S)/ Gullregnsvägen 5/ 245 44 Staffanstorp

2 Gert-Inge Hanshammar (M)/ Lutavägen l/ 245 42 Staffanstorp

3 Anders Isaksson (M)/ Snöbärsvägen 10, 245 44 Staffanstorp

med re visors ersättare

Nils-Arvid Persson (FP)/ Lutavägen 7, 245 42 Staffanstorp

2 Rune Lindahl (M)/ Finalvägen 16, 245 42 Staffanstorp

3 Mona Erlandsson (M)/ Knutsborg 51, 245 45 Staffanstorp

Ledamöter

Gunnar Hokfelt (M)/ Travvägen/ 245 38 Staffanstorp/ tillika ordförande

2 Bo Polsten (FP)/ Lommavägen 6/ 245 62 Hjärup

3 Kerstin Lindgren (S)/ Klockspelsvägen 5, 245 42 Staffanstorp

med ersättare

Gerti Nilsson/ (S)/ Valthornsgränd 4/ 245 42 Staffanstorp

2 Björn Larsson (C)/ Esarpsvägen 411, 245 91 Staffanstorp

Ordförandens sign Justerand s^ign Utdragsbestyrkande

4^- /fl'J//
\



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 87(103)

^3^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 230 2012-12-17

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.328)

Anmäls interpellation från Agneta Nilsson (S) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om åtgärder för de ungdomar som går ut
grundskolan utan gymnasiekompetens.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

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

Efter yttrande av Agneta Nilsson (S) 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 Utd råg s bestyrka n d e
7/

^ ^̂/
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 231 2012-12-17

Anmälningar

a) Mötesanteckningar 2012-10-23 från ägarträff i Sydvatten AB

b) Kommunrevisionens granskningsrapporter om folkhälsoarbetet/ rektorers
ledning och styrning i Staffanstorps kommun respektive barn- och
utbildningsnämndens övergripande ekonomistyrning

c) KS g 124/12 och § 125/12 om ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 09-30,
respektive 2012-01-01 - 10-31 för Staffanstorps kommun

d) KS § 156/12 om utvärdering av Staffanstorp Business Port AB

e) Kommunfullmäktiges presidies beslut 2012-11-09

f) Länsstyrelsens i Skåne län meddelande 2012-12-03 med protokoll över
inspektion av kommunens överförmynd ar verksamhet

g) Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2012-11-29 om ny ledamot och ny ersättare i
kommunfullm äktige

h) SN g 105/12 med rapport om ej verkställda beslut

i) Skrivelse från Per-Olof Karlsson (-)

j) Kommunrevisionens granskningsrapport avseende socialnämndens vård och
omsorg om demenssjuka

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga lämnad information till handlingarna.

*

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkände
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Kommunfullmäktige § 2012-12-17

Medborgarförslag om att anlägga springvatten/ vattenspel
o

på Rådhustorget och vid biblioteket/konsthallen i
Staffanstorp, Överlämnande av (dnr 2012.242)

Till Staffanstorps kommun har den 10 december 2012 inkommit ett
medborgarförslag om att det på Rådhustorget och vid biblioteket/konsthallen i
Staffanstorp anläggs springvatten/vattenspel.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

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

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Shkurte Xhemajli(M) yrkar/ då tekniska nämnden svarar för
sådana slags ärenden som medborgarförslaget rör/ och ärendet inte kan anses
vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att kommun-
fullmäktige ska besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i
föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag/ om att det på
Rådhustorget och vid biblioteket/konsthallen i Staffanstorp anläggs
spring vatten/vattensp el.

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

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag om att det Rådhustorget och vid biblioteket/
konsthallen i Staffanstorp anläggs springvatten/vattenspel.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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Kommunfullmäktige 2012-12-17

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag om att det Rådhustorget och vid biblioteket/
konsthallen i Staffanstorp anläggs springvatten/vattenspel.

Ordf ö ra n d ens sign Justerand sign Utdragsbestyrkande
/\
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 233 2012-12-17

Interpellation, ställande och besvarande av (dnr Ks 2012.380)

Anmäls interpellation från Helene Ohman (FP) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om lärararbetsplatser.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerar^je^sslgri Utdragsbestyrkande
Rr* r\
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Kommunfullmäktige § 234 2012-12-17

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.377)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om skolgården/ Hjärupsskolan 1-5.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 235 2012-12-17

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Henrik Lethin (M) av hans uppdrag som ledamot i kom-
munstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar
att fr o m den l januari 2013 bevilja Henrik Lethin (M) entledigande av hans
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen/ samt

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige föreslå val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Henrik Lethin (M).

Ordförandens sign Justérandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 236 2012-12-17

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Bertil Persson (M) av hans uppdrag som ledamot/ tillika
ordförande/ i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m den l januari 2013 bevilja Bertil Persson (M) entledigande av hans
uppdrag som ledamot/ tillika ordförande/ i tekniska nämnden/ samt

att/ fr o m den l januari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som ny
ordförande i tekniska nämnden/ efter Bertil Persson (M)/ utse nuvarande förste
vice ordförande i nämnden/ Berit Lagergren (M).

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra gsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 237 2012-12-17

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Berit Lagergren (M) av hennes uppdrag som ledamot/
tillika förste vice ordförande/ i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m den l januari 2013 bevilja Berit Lagergren (M) entledigande av hennes
uppdrag som förste vice ordförande/ i tekniska nämnden/ samt

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ledamot/ tillika förste vice
ordförande/ i tekniska nämnden efter Berit Lagergren (M) utse Stefan Johnsson
(M)/ Blidvägen 7/ 245 38 Staffanstorp.

Ordförandens sign Justerandens sign U fd rågs bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 238 2012-12-17

Avsägelse av uppdrag m m (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Torbjörn Lövendahl (S) av hans uppdrag som 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen/ tillika kommunalråd i oppositionen.

Kommunfullmäktige beslutar
att fr o m den l februari 2013 bevilja Torbjörn LÖvendahl (S) entledigande från
hans uppdrag som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen/ tillika
kommunalråd i oppositionen/ samt

att/ fr o m den l februari 2013, för resterande del av mandatperioden/ som 2:e
vice ordförande i kommunstyrelsen/ tillika kommunalråd i oppositionen, utse
Pierre Sjöström (S).

Ordförandens sFgn Justerahdens sign Utdrag s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 239 2012-12-17

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.395)

Anmäls av Rolf Lind (MP) väckt motion om fritidsgård i Hjärup.

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

Ordförandens sign Justerandens-sign U td rågs bestyrka n d e

^ ,(X i)! J
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 240 2012-12-17

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.389)

Anmäls interpellation från Cecilia Cavallin (C) till kommunstyrelsens ordfö-
rande om reglerna för kommunalrådens pensioner.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 241 2012-12-17

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.399)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att införa alkolås i
Staffanstorps kommuns bilar.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens^ign Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 242 2012-12-17

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.400)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att skapa ett aktuella
alkohol- och drogpolitiskt program för Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justeräridens sign Utdrag s bestyrka n d e
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 243 2012-12-17

Motion, remittering av (dnr Ks 2012.398)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om läxhjälp.

Kommunfullmäktige beslutar

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

ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande
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Kommunfullmäktige § 244 2012-12-17

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2012.396)
.f

Anmäls interpellation från Helene Ohman (FP) till kommunstyrelsens ordfö-
rande om lärararbetsplatser.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 245 2012-12-17

Övrigt

Ordföranden Shkurte Xhemajli (M) framför sitt tack till kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare samt till kommunfullmäktiges sekreterare för väl utfört
arbete under år 2012 och tillönskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Björn Stigborg (S) tillönskar
ordföranden en god jul och ett gott nytt år.

*

Ordförandens sign Justera ndens sign Utd ragsb esfyrkande
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