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Bilaga A
* . * . »*

NARVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
o

MÅNDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2013

. f-

Ärende då ersättare
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M Pierre Lindberg §1-33

Torbjörn Lövendahl s Solveig Ohlsson §1 33

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Lilian a Lindström M Jurgis Porutis g 18 - 33
^

Carina Dilton s

NUs-Ove Mårtenson M

Bertil Persson M

Björn Sti^bors s

Yvonne Nilsson c

Berit La^ergren M

Shkurte Xhemafli M

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s

Line WeckstrÖm M

ecilia Cavallin MPf^t

Morsan Jonsson M

Pia Jönsson s

Anders Olin M
x-

Margareta Pauli M

Werner Unger s

Ralph Friberg SP

Sune Cederpil M

Vtax Jörgensen M

Marie Saltarski s

Vtia Hamnedalen M

ena Persson FP

ric Tabich MH

Renée Stigborg s

Björn Larsson c

Magnus Lunderquist KD Tord Gunnarsson §1-33
Thomas Carlstedt M

^ För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (~) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att tjänstgöra
i deras stäUe. ä fthl^. ~s
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

Innehållsförteckning Sid

§ l Staffanstorps kommuns allmänna VA-anläggnmgs verksam- 5

hetsområde/ utvidgning av

§ 2 Förvärv av fastigheter/ delegation från kommunfullmäktige av ratt 7
till m m

t <

§ 3 Ändring i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB 11

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 134

5 Besvarande av motion om att införa alkolås i Staffanstorps 15
kommuns bilar

§ 6 Besvarande av motion om att skapa ett aktuellt alkohol- och 17

drogpolitiskt program

7 Besvarande av motion om läxhjälp till alla m m 20

8 Besvarande av motion om skolgård på Hjärups skola 25

9 Remittering av motion om samlingslokal i Staffanstorp 27

§ 10 Remittering av motion om spelregler för ny verksamhet inom 28
förskola och skola

. *

11 Överlämnande av medborgarförslag om att det skall finnas en större 29
papperskorg på Torget i Staffanstorp

.f

12 Överlämnande av medborgarförslag om att anlägga en gång- och 30

cykelväg utmed Lommavägen genom Hjärups tätort
* *

§ 13 Överlämnande av medborgarförslag om att anlägga en gång- och 31
cykelväg längs Lommavägen i Hjärup

O rdfö ra n d ens s ig i Justerandgr U td rågs bestyrka n de

fifj
1*^f^-
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

. .

14 Överlämnande av medborgarförslag om parkeringsvakter under 32
begränsad tid

15 Ställande och evenhiellt besvarande av interpellation från Lena 34

Persson (FP) om barnfattigdom i Staffanstorps kommun

16 Ställande och eventuellt besvarande av interpellation från Lena 35

Persson (FP) om flyktingbarnens situation i Staffanstorp

§17 Besvarande av interpellation från Cecilia Cavallin (MP) om regler 36
för kommunalrådens pensioner

18 Besvarande av interpellation från Helene Öhman (FP) om 37

lärararbetsplatser

§ 19 Ställande och eventuellt besvarande av interpellation från Helene 38

Ohman (FP) om busshållplatser m m i Staffanstorp

20 Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Henrik Lethin (M) 39

21 Avsägelse och evenhiellt nyval av ersättare i barn" och utbildnings- 40

nämnden efter Jörgen Malmberg (M)

§ 22 Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra 41

23 Anmälningar 42

* *

§ 24 Remittering av motion från Helene Öhman (FP) m fl om lärarnas 43
uppdrag

§ 25 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om 44

parkermgssihiationen i de centrala delarna av Staffanstorp

§ 26 Remittering av motion från Werner Unger (S) m fl om 45

barnfattigdomen i Sverige
*. *.

27 Överlämnande av medborgarförslag om vidtagande av 46

trafikolycksförebyggande åtgärder i Staffanstorp
Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

ZT<1Z? fiU.
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t.

28 Overlänmande av medborgarförslag om vidtagande av 47

skadeförebyggande åtgärder i form av belysning och borttagning av
grenar på gc-vägen parallellt med väg 11 mot Djurslöv/Malmö

§ 29 Ställande av interpellation från Pierre Sjöström (S) till 48

socialnämndens ordförande om situationen på Magnoliagården

§ 30 Ställande av fråga från Carina Dilton (S) till kultur- och 49

fritidsnämndens ordförande om isbana i Hjärup

31 Remittermg av motion från Carina Dilton (S) om utegym i Hjärup 50

§ 32 Val av styrelse för Staffanstorps Fibernät AB 51

33 Val av styrelse för Staffanstorps Reningsverk AB 52

Ordförandens sigi Justeranden^sjgn Utdragsbestyrkande

/n-l-^. .^

/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 7 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 4 2013-02-11

Kommunfullmäktige g l 2013-02-25

Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning,
utvidgning av verksamhetsområdet för (dnr Ks 2013.13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt tekniska
nämndens beslut den 15 januari 2013, § 3/ med förslag om utvidgning av
Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggnings verksamhetsområde.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt lagen om allmänna
vattentjänster gäller bl a att kommuner är skyldiga att om det med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas vattenförsörjning
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilken
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas/ och se till att behovet
snarast/ och så länge behovet finns kvar/ tillgodoses genom en allmän va-
anläggning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att verksamhetsområdet för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning
skall utvidgas genom att omfatta även områdena enligt tekniska nämndens
förslag den 15 januari 2013, § 3.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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
besluta

att verksamhetsområdet för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning

Ö rdförandens sign Justerandens slgr Utdragsbestyrkande
r^ r

/rf,
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

Kommunfullmäktige 2013-02-25

skall utvidgas genom att omfatta även områdena enligt tekniska nämndens
förslag den 15 januari 2013, § 3.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Berit Lagergren (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla
kommunstyrelsens beslutsfÖrslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Berit Lagergrens (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 verksamhetsområdet för Staffanstorps kommuns allmänna va-anläggning
skall uhddgas genom att omfatta även områdena enligt tekniska nämndens
förslag den 15 januari 2013, § 3.

O rdfö ra ndens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
~^cs ^

.1
v-

/.^<^.
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 13 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 9 2013-02-11

Kommunfullmäktige § 2 2013-02-25

Förvärv av fastigheter m m, delegation från
kommunfullmäktige av rätt till (dnr Ks 2013.17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om delegation
till kommunstyrelsen av rätt till förvärv av fast egendom m m.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 6
februari 2006, § l/ i ärende om fastställande av Tillväxt 7000-projektet har
beslutat bl a att uppdra till kommunstyrelsen att genom köp eller på annat sätt
förvärva all sådan fast egendom som behövs för att möjliggöra att Tillväxt 7000-
programmet kan förverkligas/ att Tillväxt 7000- programmet inte längre gäller
som planerings- och styrinstrument, utan har ersatts av gällande översiktsplan
// Framtidens kommun/ perspektiv 2038/// samt att behov bedöms föreligga även
framgent av bemyndigande till kommunstyrelsen av förvärv och överlåtelser av
mark som syftar till att beslut som avser samhällsplanering som följer av
översiktsplanen skall kunna genomföras.

Arbetsutskottet gör vidare den bedömningen att kommunstyrelsens reglemente
i den del som avser bemyndigande att ingå borgensåtagande för Staffanstorps-
hus AB bör revideras med hänsyn till innehållet i nu gällande ägardirektiv för
av kommunens direkt och indirekt belagda aktiebolag m m.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta

att, då med upphävande av sitt beslut den 6 februari 2006, § l/ i reglementet för
kommunstyrelsen, under rubriken "Delegering från kommunfullmäktige", då i
den del som avser rätt att förvärva fast egendom/ ge detta bemyndigande
följande lydelse:

"förvärv och försäljningar av fast egendom för möjliggörande och verkställighet
av beslut som följer av gällande översiktsplan/

förvärv och försäljningar av fast egendom i andra fall än som avses ovan inom
av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt."/

O rdföra nd enssig Justerandens sign Utdragsbestyrkande

6^ Ä-i/



v..

-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

att i reglementet för kommunstyrelsen göra den redaktionella ändringen att
innehållet i de två rubrikerna //Delegermg från kommunfullmäktige"
sammanförs under en rubrik med samma lydelse/ varvid de delar som avser
delegation i fråga om ekonomisk förvaltning ges följande/ i sak oförändrade/
lydelse:

// ekonomisk förvaltning, då enligt förekommande av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjer och direktiv, med vilket avses bl a placering och upplåning
av medel/ tillseende av att betalning av kommunens fordringar inflyter och att
kommunens skulder betalas/ tecknande av erforderliga försäkringar för
kommunens verksamheter samf då enligt direktiv från förvaltande nämnd/
donationsförvaltning/

att i den del av reglementet för kommunstyrelsen som avser delegation av
beslutanderätt om ingående av borgensåtagande ge detta bemyndigande
följande lydelse "borgen/ inklusive att besluta om avgift för kommunens
borgensförbindelser för Staffanstorps Centrum AB:s/ och detta aktiebolags
helägda aktiebolags lån/ dock högst med belopp som motsvarar låntagande
aktiebolags årliga besparing till följd av det kommunala borgensåtagandet/7

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.
t

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre
Sjöström (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets
beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl 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 kommunfuHmäktige
besluta

att, då med upphävande av sitt beslut den 6 februari 2006, § l, i reglementet för
kommunstyrelsen/ under rubriken //Delegering från kommunfullmäktige"/ då i
den del som avser rätt att förvärva fast egendom/ ge detta bemyndigande
följande lydelse:

Ordförandens sig Justerar}de^is sign UtdragsbestyFkande
å/^

(^ /; /
rj
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// förvärv och försäljningar av fast egendom för möjliggörande och verkställighet
av beslut som följer av gällande Översiktsplan, förvärv och försäljningar av fast
egendom i andra fall än som avses ovan inom av kommunfullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt/7/

att l reglementet för kommunstyrelsen göra den redaktionella ändringen att
innehållet i de två rubrikerna "Delegering från kommunfullmäktige //

sammanförs under en rubrik med samma lydelse/ varvid de delar som avser
delegation i fråga om ekonomisk förvaltning ges följande/ i sak oförändrade/
lydelse:

"ekonomisk förvaltning/ då enligt förekommande av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjer och direktiv, med vilket avses bl a placering och upplåning
av medel/ tillseende av att betalning av kommunens fordringar inflyter och att
kommunens skulder betalas/ tecknande av erforderliga försäkringar för
kommunens verksamheter samt/ då enligt direktiv från förvaltande nämnd/
donationsförvaltning/

att i den del av reglementet för kommunstyrelsen som avser delegation av
beslutanderätt om ingående av borgensåtagande ge detta bemyndigande
följande lydelse "borgen/ inklusive att besluta om avgift för kommunens
borgensförbindelser, för Staffanstorps Centrum AB:s, och detta aktiebolags
helägda aktiebolags lån, dock högst med belopp som motsvarar låntagande
aktiebolags årliga besparing till följd av det kommunala borgensåtagandet. //

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt 4

hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Ordförandens sigi Justerandenssign U td ragsbestyrkande
w

^^ :'L /T/w
.^

^/
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Kommunfullmäktige har således beslutat

att/ då med upphävande av sitt beslut den 6 februari 2006, § l/ i reglementet för
kommunstyrelsen, under rubriken "Delegering från kommunfullmäktige", då i
den del som avser rätt att förvärva fast egendom/ ge detta bemyndigande
följande lydelse:

"förvärv och försäljningar av fast egendom för möjliggörande och verkställighet
av beslut som följer av gällande översiktsplan/

förvärv och försäljningar av fast egendom i andra fall an som avses ovan inom
av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt///

att i reglementet för kommunstyrelsen göra den redaktionella ändringen att
innehållet i de två rubrikerna "Delegering från kommunfullmäktige"
sammanförs under en rubrik med samma lydelse/ varvid de delar som avser
delegation i fråga om ekonomisk förvaltning ges följande/ i sak oförändrade/
lydelse:

// ekonomisk förvaltning, då enligt förekommande av kommunfullmäktige
fastställda riktlinjer och direktiv/ med vilket avses bl a placering och upplåning
av medel/ tillseende av att betalning av kommunens fordringar inflyter och att
kommunens skulder betalas, tecknande av erforderliga försäkringar för
kommunens verksamheter samf då enligt direktiv från förvaltande nämnd/
donationsförvaltning/

att i den del av reglementet för kommunstyrelsen som avser delegation av
beslutanderätt om ingående av borgensåtagande ge detta bemyndigande
följande lydelse "borgen/ inklusive att besluta om avgift för kommunens
borgensförbindelser, för Staffanstorps Centrum AB:s, och detta aktiebolags
helägda aktiebolags lån/ dock högst med belopp som motsvarar låntagande
aktiebolags årliga besparing till följd av det kommunala borgensåtagandet. //

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
./'.' ^

&" ^/
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Kommunstyrelsen § 10 2013-02-11

Kommunfullmäktige § 3 2013-02-25

N

Ändring i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk
AB (dnr Ks 2012.325)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om ändring av bolags-
ordningen för Staffanstorps Reningsverk AB i den del som avser antalet aktier i
detta bolag.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att till följd av felskrivning har i
den bolagsordning för detta bolag som antogs av kommunfullmäktige den 17
december 2012, § 209, felaktigt angivits att antalet aktier skall vara 100 till 1000,
vilket istället rätteligen skall vara 1000 till 4000.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet yrkar ordföranden Christian
Sonesson (M) att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta att g 5 i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB skall ha
följande lydelse //Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000.".

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att § 5 i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB skall ha följande
lydelse "Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000,'.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna/ då med hänvisning till
den socialdemokratiska oppositionens ställningstagande i frågan i
kommunfullmäktige 2012-12-17/ g 209, liksom även ledamoten för
Centerpartiet/ anmäler före det att ordföranden ställer proposition på i ärendet
framställt yrkande att de ej deltar i kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordförandens sig Justerandenssign Utdragsbestyrkande

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

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att § 5 i bolagsordningen för Staffanstorps Reningsverk AB skall ha följande
lydelse "Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000//.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna/ då med hänvisning till
den socialdemokratiska oppositionens ställningstagande i frågan i
kommunfullmäktige 2012-12-17/ g 209, liksom även ledamöterna för
Centerpartiet/ Miljöpartiet de Gröna och SPI anmäler före det att ordföranden
ställer proposition på i ärendet framställt yrkande att de ej deltar i
kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

O rdfö ra n dens sigi Justerandens sign Utdragsbestyrkande

C5 w^ /
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235 2012-12-17

Kommunstyrelsen § 17 2013-02-11

Kommunfullmäktige g 4 2013-02-25

Redovisning av ej färdigt beredda motioner och medbor-
garförslag (dnr Ks 2012.385)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt kansliets
redovisning av ej färdigt beredda motioner och medborgarförslag/ vilken redo-
visning enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige skall lämnas för full-
mäktige vid dess första ordinarie sammanträde varje kalenderår.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla 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
besluta

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

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

Ordförandens sign Justerandeps sign Utdragsbestyrkande

e? Mr/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

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

Ordförandens sign J u sterandens sign U td råg s bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 18 2013-02-11

Kommunfullmäktige § 5 2013-02-25

Besvarande av motion om att införa alkolås i

Staffanstorps kommuns bilar (dnr Ks 2012.399)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att införa alkolås i Staffanstorps
kommuns bilar m m.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll atf då med anledning av en av
Pierre Sjöström (S) väckt motion/ har kommunstyrelsen den 5 juni 2006, § 63,
beslutat att vid Staffanstorps kommuns framtida köp/ leasmg eller hyra av
fordon för egen verksamhet skall samtliga fordon vara försedda med alkolås/
samt att inom ramen för befintliga anslag skall i största möjliga mån tillses att
de fordon som ingår i nuvarande fordonspark förses med alkolås/ varefter
kommunfullmäktige den 19 juni 2006, g 78, i samma ärende har beslutat att vid
framtida upphandlingar av skolskjuts verksamhet skall ställas krav på
leverantören att för verksamheten nyttjade motorfordon skall vara försedda
med alkolås/ medan vid framtida upphandlingar av färdtjänsh^erksamhet skall
om så är praktiskt möjligt krävas att i de fordon som nyttjas för sådant ändamål
skall finnas alkolås.

Arbetsutskottet beslutar dels

att erinra upphandlingsansvariga i kommunen om vid upphandling gällande
direktiv om utrustning med alkolås i fordon som nyttjas för Staffanstorps
kommuns verksamheter/

a

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

Ordförandens sign Justerandens^sign Utdragsbestyrkande
c.. y^ w
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Kommunfullmäktige 2013-02-25

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S)/ att
kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (M) m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att
er?gt 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 med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordfö randens sigi Justerändepssign Utdragsbestyrkande

fn'/!y
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 9 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 19 2013-02-11

Kommunfullmäktige § 6 2013-02-25

Besvarande av motion om att skapa ett aktuellt alkohol-
och drogpolitiskt program förStaffanstorps kommun (dnr
Ks 2012.400)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om att det skall utarbetas ett
alkohol- och drogpolitiskt program för Sfcaffanstorps kommun.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas att i ärendet föreligger av
kommundirektören utarbetad tjänste skrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggnmg av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen/ samt att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och
drogpolitiskt program.

Pierre Sjöström (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till att kommunens certifiering ska förnyas under 2013 och där
ingår/ som en viktig del/ också de alkohol- och drogpolitiska frågorna/ anse
motionen som besvarad.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen/ samt

Ordförandens sig n Justeranderis sign Utd råg sbestyrkande

ww.^-. -.>/'
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Kommunfullmäktige 2013-02-25

att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och drogpolitiskt program.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligen mot arbetsutskottets beslut, då till
förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att då kommunens certifiering //säker och trygg kommun //

ska förnyas under 2013 och där ingår/ som en viktig del/ också de alkohol- och
drogpolitiska frågorna/ anse motionen som besvarad.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Liliana Lindströms (M) och Pierre Sjöströms (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Liliana Lindströms (M) yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen/ samt

att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och drogpolitiskt program.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot kommunstyrelsens beslut/ då till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

<?. ^/
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2012-12-17

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

Pierre Sjöström (S) yrkar/ med instämmande av Tord Gunnarsson (KD)/ att
kommunfullmäktige skall besluta att då kommunens certifiering "säker och
trygg kommun'7 ska förnyas under 2013 och där ingår/ som en viktig del/ också
de alkohol- och drogpolitiska frågorna/ anse motionen som besvarad.

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner därefter följande av ordföranden föreslagen
voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 16 nej-röster/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat
att avslå motionen/ samt

att för närvarande inte upprätta ett särskilt alkohol- och drogpolitiskt program.

Ordförandens sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande
^

<5 w.^



Bilaga l
VOTERINGSUSTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE

. o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2013

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 6/13
.*

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M Pierre Lindberg x

Torbjörn LÖvendahl s Solveig Ohlsson x
Christian Sonesson M x
Laila OIsen 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
if-

Carina DUton s x
Nils-Ove Mårtenson M x
Bertil Persson M x

Björn Sti^borg s x
Yvonne Nilsson c x

Berit Lagergren M x

Shkurte Xhemafli M x
Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x
Lme Weckström M x

Cecilia CavaUm 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 l

Marie Saltarski s x
Mia Hamnedalen M x

Lena Persson FP x

Eric Tabich M x

Renée Sti^bors s x

BjÖm Larsson c x

Magnus Lunderquist KD Tord Gunnarsson x
Thomas Carlstedt M x

Ewa Thalén Finne M x

23 16

»För frånvarande ledamöterna Leif V^idmark (-) och Per-Olof Karlsson (-) saknas ersättare att
(Ö- tJänstgöraidera.stäUe: ft^ v
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®
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10 2013-01-28

Kommunstyrelsen g 20 2013-02-11

Kommunfullmäktige § 7 2013-02-25

Besvarande av motion om läxhjälp till alla m m (dnr Ks
2012.398)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av motion från Pierre Sjöström (S) med yrkande i första hand om erbjudande av
läxhjälp till alla elever inom skolans ansvar/ och i andra hand införande av
"Rut-läxhjälpsstöd// till de barn och elever vars föräldrar är beroende av
försörjningsstöd.

Det antecknas följande till arbetsutskottets protokoll.

Som framgår av kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2012, § 121, och den 17
december 2012, § 218, skall frågor som det ankommer på nämnder att besluta i
inte prövas i sak och avgöras av kommunfullmäktige även om ärendet har
väcks genom en motion eller ett medborgarförslag. Om en motion eller ett
medborgarfÖrslag rör någon angelägenhet som det enligt en nämnds
reglemente ankommer på denna att avgöra/ överlämnas därför ärendet för
sakprövning och beslut till berörd facknämnd av kommunfullmäktige.

Varken frågor som rör erbjudande av läxhjälp till elever/ eller principer och
riktlinjer för bistånds? ro vning enligt socialtjänstlagen utgör sådana ärenden av
principiell beskaffenhet eller armars av större vikt för kommunen som det enligt
kommunallagen ankommer på kommunfullmäktige att besluta i/ utan är istället
angelägenheter som det reglementsenligt ankommer på barn- och utbildnings-
nämnden respektive socialnämnden att ansvara för.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och
beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med
anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas

Ordförandens sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ (^Kw
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^
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28

Kommunstyrelsen 2013-02-11

för läxhjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd/ samt att därmed anse
motionen besvarad.

Pierre Sjöström (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 Pierre Sjöströms (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 överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med
anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur Överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas
för läxhjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Pierre Sjöström (S) reserverar sig muntligen mot arbetsutskottets beslut/ då till
förmån för eget yrkande.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Nino Vidovic (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla
arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att bifalla motionen.

Ordförandens sig Justerandens sign Utdragsbestyrkande

w
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

* *

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till barn- och ut-
utbildningsnämnden för dess prövning och beslut vad gäller framfört yrkande
om erbjudande om läxhjälp.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
. *

vart och ett av Nino Vidovics (M)/ Pierre Sjöströms (S) och Helene Öhmans (FP)
respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening
har kommunstyrelsen beslutat bifalla Nino Vidovics (M) yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden förklarar att Nino Vidovics (M) yrkande utgör huvudförslag vid
begärd omröstning/ och ställer sedan för utseende av motfÖrslag vid den
begärda voteringen proposition på vart och ett av Pierre Sjöströms (S) och

w.

Helene Ohmans (FP) respektive yrkande/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat att Pierre Sjöströms (S) skall vara
motförslag vid omröstningen/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte
begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen godkänner härefter följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Nino Vidovics (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Pierre
Sjöströms (S) yrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges åtta ja-röster/ då av ordföranden Christian Sonesson
(M)/ Liliana Lindström (M)/ Nino Vidovic (M), Bertil Persson (M)/ Berit
Lagergren (M)/ Eric Tabich (M)/ Shkurte Xhemajli (M) och Yvonne Nilsson (C)/
och fyra nej-röster/ då av Pierre Sjöström (S)/ Torbjörn Lövendahl (S)/ Carina

..

Dilton (S) och Werner Unger (S)/ medan en ledamot/ Helene Öhman (FP)/ avstår
från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2013-02-11

Kommunfullmäktige 2013-02-25

anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas
för läxhjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen
mot kommunstyrelsens beslut enligt bilaga l.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkanden.

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

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

motionen.

. t

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta om bifall till
läxhjälp till alla elever mom ramen för skolans arbete.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M)/ Pierre Sjöströms (S) och Helene

*. *

Ohmans (FP) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla Christian Sonessons
(M) yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden förklarar att Christian Sonessons (M) yrkande utgör huvudförslag
vid begärd omröstning/ och ställer sedan för utseende av motförslag vid den
begärda voteringen proposition på vart och ett av Pierre Sjöströms (S) och
Helene Ohmans (FP) respektive yrkande/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat att Pierre Sjöströms (S)

Ordförandenssigr Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de
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Kommunfullmäktige 2013-02-25

yrkande skall vara motförslag vid omröstningen/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges 23 ja-röster och 13 nej-röster/ medan tre ledamöter
avstår från att delta i kommunfullmäktiges beslut/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut vad gäller framfört yrkande om erbjudande om läxhjälp/ då med
anmodan till barn- och utbildningsnämnden att om den inte skulle bifalla detta
motionsyrkande/ att i sin tur Överlämna motionen till socialnämnden för dess
prövning och beslut av motionärens yrkande om att bistånd skall kunna lämnas
för läxhjälp/ då som ett komplement till försörjningsstöd/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna enligt bilaga 2, dels muntligen ledamöterna för Folkpartiet

*<

Liberalerna, då till förmån för Helene Öhmans (FP) yrkande.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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VOTERINGSLISTAVID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
<. o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 25 FEBRUARI 2013

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende 8 7/13
**

o

JA NEJ AVSTÅR
Michael Sandin M Pierre Lindberg x

Torb]Öm Lövendahl s Solveig Ohlsson 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

Björn Stigbors s x

Yvonne Nilsson c x

Berit Lager^ren M x

Shkurte Xhemajli M x
Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Line Weckström M x
t

Cecilia Cavallin MP x

Morsan Jonsson M x
T3iia Jönsson s x

Anders Oltn M x

VEargareta Pauli M x

Verner Unger s x

Ralph Friberg SF x

Sune Cederpil M x

^ax Jörgensen M x

^/tarie Saltarski s x

^[ia Hamnedalen M x

ena Persson FP x
ric Tabich M x

enée Stigbor^ s x
T3
Y

ijörn Larsson c x

vlagnus Lunderquist KD ord Gunnarsson x

Thomas Carlstedt M x
;wa Thalén Finne M x

23 13 3
^ För frånvarande ledamöterna Leif Widmark (-) och PerOlof Karlsson (-) saknas ersättare att
tjänstgöra i deras ställe. ^' ^



KF g 7/13 Bilaga 2

^
g»Reservation läxhjälp och Rut-läxhjälpbidrag w

%till familjer som har försörjningsstöd.
Vi socialdemokrater tycker att det är kommunernas ansvar att se till att aUa elever

har tillgång till hjälp- och stödundervisning. En tillgång som ska vara oberoende
av föräldrarnas ekonomi och sociala situation l övrigt. Läxhjälp ska erbjudas oberoende av föräldrarnas
ekonomi, egna förmåga att hjälpa till eUer möjlighet att tidsmässigt få ihop vardagen. Det ska vara upp till
skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst.

Regeringen har beslutat att införa ett rutavdrag för läxhjälp. Målet med regeringens förslag till att utöka
rutavdraget till att omfatta läxhjälp är en "UkabehandUngsprincip". Så uttryckte sig Anders Borgs
statssekreterare Hans Lindberg.

Risken är istaUet att klyftorna i skolorna ökar ytterligare när de som har råd kan köpa mer läxhjälp.

Om en familj som tvingas leva på försörjnlngsstöd skulle välja att spara in på mat och kläder en månad så
skulle de ändå inte få ta del av rutavdraget för ex läxhjälp. Det handlar om 138.000 barn i Sverige.

De tio kommunerna som tar ut mest mtavdrag återfinns på listan över de tolv kommuner som har bast
skolresultat. Nu kan de som bor i dessa kommuner dra ifrån ytterligare.

Det är uppenbart att det inte är de som behöver extra stöd som kommer att söka rutavdrag för läxhJälp.
My Academys vd sa att rutavdragets ökade popularitet har gjort att "vi nu närmar oss även medel familj er".
Man vad erbjuder vi de andra då? My Academy skriver för övrigt i sin reklambroschyr att läxhjälp är
"skillnaden mellan att bli tvingad till ett gymnasieprogmm för att betygen inte räcker eller fritt kunna välja
det man vill".

Såväl skatteverket. Skolverket som lärarfacken har varit negativa till rut-laxhjälpreformen. Trots det valde
riksdagen att införa reformen.

VI har också kunnat konstatera att skolornas läxhj alp verksamhet varierar mycket mellan skolorna. Vissa
skolorna har en tydlig läxh j alp verksamhet (flera dagar i veckan) medan andra bedriver detta högst en gång
i veckan.

Med anledning av ovanstående hemställef jag att kommunfullmäkrige måste i första hand besluta
att läxhjälpen ska erbjudas aUa elever inom ramen för skolans ansvar på det sätt som skolan ser fungerar
bäst.

Om första att-satsen avslås yrkar fa i andra hand art Staffanstorps kommun inför ett Rut-
läxhjälpbidrag till de barn och elever vars föräldrar är beroende av försörjningsstöd (och som inte kan ta
del av Rut-läxhj alp av draget), att Rut- läxhj alp bidraget ska göras som ett komplement tiU förs öfjnings sto det
så att Ukabehandlingsprmdpen kan upprätthåUas.

Vi socialdemototer reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden då vi anser att en
motion som väcks i kommunfullmäktige också ska avgöras kommunfullmäktige.

Staffanstorp den 25 februari 2013

Fot socialdemokraterna i Staffanstorps kommun

/äii/IST
Pierre Sjöström

/



*» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2013-01-28

Kommunstyrelsen § 21 2013-02-11

Kommunfullmäktige § 8 2013-02-25

Besvarande av motion om vidtagande av åtgärder på
skolgården på HJärups skola (dnr Ks 2012.377)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av motion från Rolf Lind (MP) med yrkande att kvarvarande del av utrymmet
pä Hjärups skolas skolgård rustas upp med aktiviteter för de åldersgrupper
som har detta område som lek- och utemiljÖ.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dess bedömning att i motionen
framställt förslag till åtgärder inte är en fråga av beskaffenhet att den skall
prövas av kommunfullmäktige, som har att besluta i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen/ att motionen därför för
ställningstagande och initiering av vidtagande av evenhiella åtgärder skall
överlämnas till berörd resultatenhet/ samt att Staffanstorps Kommunfastigheter
AB har äganderätten till den fastighet som Hjärups skola är belägen på.

Arbetsutskottet beslutar dels

att överlämna motionen till kommundirektören och resultatenheten Hjärups
skola för gemensam bedömning/ samt för sådant eventuellt förande av
överläggnmgar med Staffanstorps Kommunfastigheter AB om vidtagande av
åtgärder som kan föranledas av det motionen innehåller/

att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott
redovisa utfallet av prövning m m enligt första att-satsen/ då att av
arbetsutskottet anmälas i kommunfullmäktige/

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

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta
bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

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

ordf ö ra n dens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

<s? w
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammantrådesdatum

Kommunstyrelsen 2013-02-11

Kommunfullmäktige 2013-02-25

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta

att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

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 med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

Ordförandens sign J u ste randens sign Utdragsbestyrkande
y-*"^^

fitJ7
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 9 2013-02-25

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.29)

Anmäls av Lena Persson (FP) väckt motion om samlingslokal i Staffanstorp.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

c^ /^/J't-
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 10 2013-02-25

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.32)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om spelregler för ny verksamhet
inom förskola och skola.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^\
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 11 2013-02-25

Medborgarförslag, överlämnande av (dnr Ks 2012.411)

Till Staffanstorps kommun har den 28 december 2012 inkommit
medborgarförslag med förslag om att en större papperskorg skall finnas på
Torget i Staffanstorp.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll atfenligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller armars
av större vikf och vidare att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande atf
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag all beslut
om överlämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan
föregående beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ordföranden Ewa
Thalén Finne (m)/ då det enligt reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder ankommer på tekniska nämnden att ansvara för i
ärendet aktualiserad angelägenhet/ och ärendet inte kan anses vara av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att kommunfullmäktige skall
besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/
väckt genom medborgarförslag.

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 ordföranden
befäster med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

<^ ^/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 12 2013-02-25

MedborgarfÖrslag, överlämnande av (dnr Ks 2013.1)

Till Staffanstorps kommun har den 4 januari 2013 inkommit medborgarförslag
med förslag om att anlägga en gång- och cykelväg utmed Lommavägen genom
hela Hjärups tätort.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll att enligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt/ och vidare att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande att/
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag till beslut
om överlämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan
föregående beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ordföranden Ewa
Thalén Finne (m)/ då det enligt reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder ankommer på tekniska nämnden att ansvara för i l

ärendet aktualiserad angelägenhet/ och ärendet inte kan anses vara av
principiell beskaffenhet eller armars av större vikt, att kommunfullmäktige skall
besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/
väckt genom medborgarförslag.

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 ordföranden
befäster med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande

'/l!ris^/ l/
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 13 2013-02-25

Medborgarförslag, överlämnande av (dnr Ks 2012.402)

Till Staffanstorps kommun har den 18 december 2012 inkommit medborgar-
förslag med förslag om att anlägga en gång- och cykelväg längs Lommavägen
genom Hjärup.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll afrt,enligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller armars
av större vikt/ och vidare att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande att/
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag till beslut
om Överlämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan
föregående beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ordföranden Ewa
Thalén Finne (m)/ då det enligt reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder ankommer på tekniska nämnden att ansvara för i
ärendet aktualiserad angelägenhet/ och ärendet inte kan anses vara av sådan
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som avses i kommunallagen/
att kommunfullmäktige skall besluta att till tekniska nämnden Överlämna att
besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag.

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 ordföranden
befäster med klubbslag. +

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkandei
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträd esdatu m

Kommunfullmäktige § 14 2013-02-25

Medborgarförslag om att parkeringsvakter anlitas för
parkeringsövervakning under begränsad tid,
överlämnande av (dnr 2013.26)

Till Staffanstorps kommun har den 31 Januari 2013 inkommit ett medborgar-
förslag rörande att Staffanstorps kommun under en begränsad tid skall anlita
parkeringsvakter för parkeringsövervakning vid och runt Torget i Staffanstorp.

Det antecknas följande till kommunfullmäktiges protokoll.

Kommunfullmäktige har tidigare/ då med anledning av såväl väckta motioner
som medborgarförslag avslagit förslag om att Staffanstorps kommun skall
besluta svara för parkermgsövervakning.

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.

Då något nytt ej har tillförts i frågan om kommunal parkeringsövervakning/ och
inte heller några ändrade förhållanden motiverar förnyade utredningar eller en
annan bedömning i sakfrågan om kommunen skall svara för parkerings-
övervakning i Staffanstorps kommun kan till tekniska nämnden överlämnas att
besluta i ärendet/ varvid om nämnden då finner att medborgarförslaget på
något-sätt bör bifallas/ har tekniska nämnden att ingå med beslutsförslag om
detta till kommunfulllmäktige för dess slutliga beslut i ärendet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande
yrkande.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar/ då tekniska nämnden svarar för
sådana slags ärenden som medborgarförslaget rör/ och ärendet inte kan anses
vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt/ att kommun-

ö rdfö ra n dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2013-02-25

fullmäktige ska besluta att till tekniska nämnden överlämna att besluta i
föreliggande ärende/ väckt genom medborgarfÖrslag.

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 15 2013-02-25

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.28)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till socialnämndens ordförande
om barnfattigdom i Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

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

Efter yttranden av Lena Persson (FP)/ Christian Sonesson (M) och Pierre
Sjöström (S) konstaterar ordföranden att ingen begär ordet för ytterligare
anförande i ärendet, varefter ordföranden förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 16 2013-02-25

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.27)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till socialnämndens ordförande
om flyktingbarnens situation i Staffanstorp.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellation får ställas.

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

Efter yttrande av Lena Persson (FP) konstaterar ordföranden att ingen begär or-
det för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden förklarar överlägg-
ningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordfö ra nd e nsslgn Jus^rar^ens sign U td ra g s bestyrkande

Q^ /)'/. v
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 240 2012-12-17

Kommunfullmäktige § 17 2013-02-25

Interpellation, besvarande 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.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2013 besvarar
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd interpellation
enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Cecilia Cavallm (MP) och ordföranden Ewa Thalén Finne
(M) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs för ytterligare anförande/ och
förklarar Överläggningen avslutad.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll att förste vice ordförande
Shkurte Xhemajli (M) utövar ordförandeskapet för kommunfullmäktige-
sammanträdet under tiden för ordförandens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 244 2012-12-17

Kommunfullmäktige § 18 2013-02-25

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2012.396)
.». .f

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

Kommunfullmäktige beslutar

att mterpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Vid kommunfullmäkäges sammanträde den 25 februari 2013 besvarar
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) ställd interpellation
enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

<<

Efter yttranden av Helene Öhman (FP) och Cecilia Cavallin (MP) konstaterar
ordföranden att ordet ej begärs för ytterligare anförande/ och förklarar
överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign J usterandens sign Utdragsbestyrkande
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-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 19 2013-02-25

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2013.14)
.f

Anmäls interpellation från Helene Öhman (FP) till tekniska nämndens och/eller
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande om busshållplatser m m i
Staffanstorp.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas.

Härefter besvarar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil
Persson (M) ställd interpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt rnter-
pellationssvar.

< 1

Efter yttranden av Helene Öhman (FP)/ Chrisdan Sonesson (M)/ Cecilia Cavallin
(MP)/ Björn Stigborg (S) och Pierre Sjöström (S) konstaterar ordföranden att
ingen begär ordet för ytterligare anförande i ärendet/ varefter ordföranden
förklarar överläggningen avslutad.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordfö ra n dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkahde
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 20 2013-02-25

Fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 25 februari 2013 ärende
om val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Henrik Lethin (M).

Kommunfullmäktige beslutar

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ledamot i kommunstyrelsen
efter Henrik Lethin utse Shkurte Xhemajli (M)/ Nämndemansgården 9A/ 245 41
Staffantorp, samt

att/ för resterande del av mandatperioden/ som ny ersättare i kommunstyrelsen/
då efter Shkurte Xhemajli (M)/ utse Thomas Carlstedt (M)/ Ingelstadsvägen 12,
245 38 Staffanstorp.

Ordförandens sign J u ste randens sign Utdrag s bestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 21 2013-02-25

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2013.11)

Anmäls avsägelse från Jörgen Malmberg (M) av hans uppdrag som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Jörgen Malmberg (M) entledigande från hans uppdrag som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden/ samt

att för resterande del av mandatperioden som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden utse Eva Johnsson Hemberg/ BIidvägen 7/ 245 38
Staffanstorp.

Ordförandens sign J usterändens sign Utdrag s bestyrkande
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(52)

®
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 22 2013-02-25

Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund,
sydvästra (dnr Ks 2013.11)

fc fc

För en av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund/ sydvästra/ som enligt
reglementet skall utses av Staffanstorps kommun utgår mandatperioden i och
med att stiftelsestämman hållits år 2013.

Kommunfullmäktige beslutar
* *

att som huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund/ sydvästra för tiden fram
tom stiftelsestämman år 2017 utse Torbjörn Lövendahl (S)/ Vetevägen 15,
245 43 Staffanstorp.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
,4
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-» SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (52)

m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 23 2013-02-25

Anmälningar

a) Kommunfulhnäktiges ordförandes skrivelse i ärende 2012.404

b) TN § 66/12 med besvarande av överlämnat medborgarförslag om planering
för avverkning av träd. Dnr 2012.306

c) Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2012

d) SN § 4/13 med besvarande av överlämnad motion om åtgärder för att stärka
placerade barns rättigheter. Dnr 2012.143

e) SN g 10/13 med besvarande av Överlämnad motion om bemanning och
omsorgstyngd i äldreomsorgen. Dnr 2012.215

f) Kommunfullmäktiges i Kävlinge kommun beslut § 4/13 med val av revisor
för Samarbetsnämndema l/ 2 och 3.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information Ull handlingarna.

Ö rdfö ra n dens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 43 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 24 2013-02-25

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.34)
. .

Anmäls av Helene Ohman (FP) m fl väckt motion om lärarnas uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
/T

<3 ^/
/ '/

/



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 25 2013-02-25

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.37)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om parkeringssituationen i de
centrala delarna av Staffanstorp.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
^
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (52)

m
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 26 2013-02-25

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.42)

Anmäls av Werner Unger (S) m fl väckt motion om stöd i form av gratis
Skånekort till barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 46 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 27 2013-02-25

Medborgarförslag, överlämnande av (dnr Ks 2013.35)

Till Staffanstorps kommun har den 15 februari 2013 inkommit medborgar-
förslag med förslag om vidtagande av trafikolycksförebyggande åtgärder i
Staffanstorp.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll atfenligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarfÖrslag utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt/ och vidare att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande att/
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag till beslut
om Överlämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan
föregående beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ordföranden Ewa
Thalén Finne (m)/ då det enligt reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder ankommer på tekniska nämnden respektive miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ansvara för i ärendet akhialiserade frågor/ och
ärendet inte kan anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt i sådan mening som avses i kommunallagen/ att kommunfullmäktige skall
besluta att till tekniska nämnden och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag.

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 ordföranden
befäster med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden och till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag.

Ordförandens sign Justéränä ens sign U td råg sbestyrkande
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t-\.

'f^-



-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 28 2013-02-25

Medborgarförslag, överlämnande av (dnr Ks 2013.41)

Till Staffanstorps kommun har den 19 februari 2013 inkommit medborgar-
förslag med förslag om vidtagande av skadeförebyggande åtgärder i form av
belysning och borttagmng av grenar på gc-vägen parallellt med väg 11 mot
DjurslÖv/Malmö.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll a.fct_enligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller
annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag utom om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt/ och vidare att det åvilar kommunfullmäktiges ordförande att/
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga fram förslag till beslut
om överlämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan
föregående beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget
nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ordföranden Ewa
Thalén Finne (m)/ då det enligt reglementet för Staffanstorps kommuns
styrelser och nämnder ankommer på tekniska nämnden att ansvara för i
ärendet aktualiserade frågor/ och ärendet inte kan anses vara av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt i sådan mening som avses i
kommunallagen/ att kommunfullmäktige skall besluta att till tekniska nämnden
överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag.

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 ordföranden
befäster med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till tekniska nämnden överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt
genom medborgarförslag.

Ordförandens sign J usfe ra n d ens sign Utdragsbestyrkande
^
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 29 2013-02-25

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2013.36)

Anmäls interpellation av Pierre Sjöström (S) till socialnämndens ordförande om
situationen på Magnoliagården.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellation får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^ ^ 7/1
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-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 49 (52)

m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 30 2013-02-25

Fråga (dnr Ks 2013.43)

Anmäls fråga från Carina DUton (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande
om isbana i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas och skall besvaras vid nästkommande ordinarie
sammanträde med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Juster^ndens sign Utdragsbestyrkande
/.
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 31 2013-02-25

Motion, remittering av (dnr Ks 2013.44)

Anmäls av Carina Dilton (S) väckt motion om utegym i Hjärup.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordföra n densslg h Justerandenssign Utdrag s bestyrka n d e

1,^.l^



-A SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige g 32 2013-02-25

Val av styrelse för Staffanstorps Fibernät AB (dnr Ks
2013.11)

Kommunfullmäktige beslutar

att i styrelsen för Staffanstorps Fibernät AB/ då intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige/

som ordinarie ledamöter utse

Henrik Lethin

Bertil Persson

Sten Lindahl

och som suppleanter utse

Morgan Jonsson
Göran Hobro
Ulla-Britt Stenlund

Ordförandens sign Justeran/dens sign Utdrag s bestyrka n d e
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-tt SAMMANTRADESPROTOKOLL 52 (52)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 33 2013-02-25

Val av styrelse för Staffanstorps Reningsverk AB (dnr Ks
2013.11)

Kommunfullmäktige beslutar
att i styrelsen för Staffanstorps Reningsverk AB/ då intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige/

som ordinarie ledamöter utse

Henrik Lethin

Bertil Persson

Sten Lindahl

och som suppleanter utse

Morgan Jonsson
Göran Hobro

Ulla-Britt Stenlund

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs b estyrka n d e
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