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Bilaga A
** <*

NARVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
a

MÅNDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2011

t*

Ärende då ersättare
Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbjörn Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s

Henrik Lethin M

Nino Vidovic M

Pierre Sföström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Annica Carlstedt M Eric Hamilton § 150-162
Leif Widmark

Carina DUton s

Liliana Lindström M

NiIs-Ove Mårtenson M

Björn Stigbor^ s

Yvonne Nilsson c

Bertil Persson M

Berit La^ergren M Pierre Lindberg § 150-162
Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI
t

Agneta Nilsson s

Shkurte Xhema]U M

Olle Benner MP

LineWeckström M

Pia Jönsson s Renée Stigborg § 150-162

Morsan Jonsson M urgis Porutis § 150-162
^

Anders OIin M

Werner Unger s

Ralph Friberg SP

Margareta Pauli M

Sune Cederpil M

Marie Saltarski s

Maxjörgensen M

Lena Persson FP

Mia Hanmedalen M

Lennart Nilsson s

Björn Larsson c

Magnus Lunderquist KD

Eric Tabich M

* För frånvarande ledamoten Stefan Möller (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe under sammanträdet.
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^^%^
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-10-24

Innehållsförteckning Sid

150 Investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun/ fastställande 3
av investeringsvolymer

151 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställande av 7

152 Kommunkoncemens checkkreditbelopp/ utökning av 9

153 Borgensåtagande för Staffanstorps Centrum AB 11

154 Folkomröstning om bibehållande av allmännyttig hyresrätt inom 12

Staffanstorpshus AB, genom folkinitiativ väckt ärende om

155 Besvarande av motion om äldreombud 16

156 Besvarande av interpellation från Olle Benner (MP) till miljö- och 18

samhällsbyggnadsnämndens ordförande m fl angående skyltning

157 Ställande av interpellation från Rolf Lind (MP) till kommunstyrel- 19
sens ordförande om kommuninformation

158 Val av efterträdare som l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ 20
ledamot i kommunstyrelsen och som suppleant i Staffanstorps Cent-
rum AB och Staffanstorpshus AB efter Annica Carlstedt (M)

159 Val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Niclas Johansson (M) 22

§ 160 Anmälningar 23

§ 161 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter David 24

Schönfelder (S)

<*

§ 162 Överlämnande av medborgarförslag om lokalbusstrafik i Staffans- 25
torp

Drdförandenssign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^!%^i
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 135 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 141 2011-11-07

Kommunfullmäktige § 150 2011-11-21

Investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2011.21)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2012 i Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 13 Juni
2011, § 80, (genom s k minoritetsåterremiss) beslutat att till kommunstyrelsen
återremittera ärendet om fastställande av investeringsvolymer för investerings-
budget för år 2012 i Staffanstorps kommun för komplettering med under-
lag/specifikation utvisande grunderna för och beräkning av i ärendet föreslagna
investeringsvolymer.

I ärendet föreligger ekonomichefens yttrande.

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 investeringsvolym år 2012 till 79 600 000 kronor/ fördelat
enligt följande: kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/ tekniska nämnden
34 300 000 kronor/ balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt
att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att tillföra tekniska nämn-
den ytterligare 3 000 000 kronor för gatubeläggning.

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.

O rd fö ra n de n s sign Justerandensslgn U td ra g s bestyrkande
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-17

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2012 till 79 600 000
kronor/ fördelat enligt följande

kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/
tekniska nämnden 34 300 000 kronor/
balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor, samt

att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

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

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 att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kro-
nor för gafrubeläggning.

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 votermgsproposition.

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

Ordförandens-sign Justerandens^ign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Eric Tabich (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Helene Öhman (FP)och
Bertil Persson (M)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre
Sjöström (S)/ Laila Olsen (S)/ och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att fastställa Staffanstorps kommuns mvesteringsvotym år 2012 till 79 600 000
kronor/ fördelat enligt följande

kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/
tekniska nämnden 34 300 000 kronor/
balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt

att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

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 kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att tillföra
tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för gatubeläggning.

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

Votering begärs.

Ordförandens sign Jusferandenssign Utdragsbestyrkande
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

//

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

Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 12 nej-röster/ medan en ledamot avstår
från att delta i beslutet/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att fastställa Staffanstorps kommuns investermgsvolym år 2012 till 79 600 000
kronor/ fördelat enligt följande

kommunstyrelsen 7 300 000 kronor/
tekniska nämnden 34 300 000 kronor/
balansenheten VA-verket 38 000 000 kronor/ samt

att investeringar i den skattefinansierade verksamheten år 2012 skall finansieras
till minst 78 % av årets resultat och avskrivningar.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga 2.

l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

öfc(. ? fifjt.
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Bilaga l
VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE

*t o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2012

.4

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende Sf 150/11

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

Annica Carlstedt M Eric Hamilton x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Liliana Lindström M x

Nlls-Ove Mårtenson M x

Björn Sti^borg s x

Yvonne NUsson c x

Bertil Persson M x

Berit La^er^ren M PierreLmdberg x

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Shkurte Xhemajli M x

Olle Benner MP x

Line Weckström M x

Pia Jönsson s Renée St^bors x

Morsan Jonsson M Jur^is Porutis x
T

Anders Olin M x

IVemer Un^er s x

Ralph Friberg SP x

Vtar^areta Pauli M x

Sune Cederpil M x

VTarie Saltarski s x

VIax Jörgensen M x

ena Persson FP x
Mia Hamnedalen M x

eimart Nilsson s x

Björn Larsson c x

^/la^nus Lunderquist KD x

ricTabich M x|"r

wa Thalén Finne M xH

)t' För frånvarande ledamoten Stefan Möller (-) saknas ersättare att tjänstgöra 27 12

i hans ställe vid j^mmanträdet.
w^. nuT

/



KF § 150/11 Bilaga 2
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RESERVATION ^

(Investeringsbudgeten 2012)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2012:

att tillföra tekniska nämnden ytterligare 3 000 000 kronor för
gatubeläggning.

I övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetalternativet som
lämnats i kommunfullmäktige.

Staffanstorp den 21 november 2011

SOCIALDEMOKRATERNA I STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjörn Lövendahl
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 132 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 138 2011-11-07

Kommunfullmäktige § 151 2011-11-21

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel m m (dnr Ks
2011.266)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt miljö- och
samhallsbyggnadsnämndens beslut den 21 september 2011, § 82, varigenom
föreslagits kommunfullmäktige besluta att anta ändrad taxa för offentlig kon-
troll av livsmedel m m.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att fr o m den l januari 2012, då med upphävande den dagen av gällande taxa
för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställa taxa för offentlig kontroll av
livsmedel m m enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag den 21
september 2011, §82.

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 fr o m den l januari 2012, då med upphävande den dagen av gällande taxa
för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställa taxa för offentlig kontroll av
livsmedel m m enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag den 21
september 2011, §82.

3räforändens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande
,1
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^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att fr o m den l januari 2012, då med upphävande den dagen av gällande taxa
för offentlig kontroll av livsmedel m m/ fastställa taxa för offentlig kontroll av
livsmedel m m enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag den 21
september 2011/§82.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
fl

l
/

L.' /
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^^%^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 137 2011-10-17

Kommunstyrelsen § 143 2011-11-07

Kommunfullmäktige § 152 2011-11-21

Kommunkoncemens checkkreditbelopp, utökning av (dnr
Ks 2011.296)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt ekonomi-
chefens skrivelse den 11 oktober 2011 med förslag om att den beviljade krediten
för kommunkoncernens huvudkonto/ som för närvarande enligt kommunfull-
mäktiges beslut den 25 oktober 2010, § 62, uppgår till 50 000 000 kronor/ skall
höjas till 65 000 000 kronor.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att kreditgränsen på kommunkoncernens huvudkonto skall höjas till 65 000 000
kronor/ varav 55 000 000 kronor utgör Staffanstorps kommuns andel av total-
beloppet/ och 10 000 000 kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/ inklusive
dotterbolag/ andel av totalbeloppet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

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

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta avslå arbetsut-
skottets beslutsförslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Yvonne Nilssons (C) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommun-
styrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket beslut av ord-
föranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att kreditgränsen på kommunkoncernens huvudkonto skall höjas till 65 000 000
kronor/ varav 55 000 000 kronor utgör Staffanstorps kommuns andel av total-

Ordförandens sign J ustera n dens sign Utdragsbestyrkande
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^
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-11-07

Kommunfullmäktige 2011-11-21

beloppet/ och 10 000 000 kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/ inklusive
dotterbolag/ andel av totalbeloppet.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Pierre Sjöström (S)/ att kom-
munfullmäktige skall besluta bifalla kommunstyrelsens beslutsförslag.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta avslå kommun-
styrelsens beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Michael Sandins (M) m fl och Yvonne Nilssons (C) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hennes mening har kom-
munfullmäktige beslutat bifalla Michael Sandins (M) m fl yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att kreditgränsen på kommunkoncernens huvudkonto skall höjas till 65 000 000
kronor/ varav 55 000 000 kronor utgör Staffanstorps kommuns andel av total-
beloppet/ och 10 000 000 kronor avser Staffanstorps Centrum AB:s/ inklusive
dotterbolag/ andel av totalbeloppet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ra gsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 153 2011-11-21

Borgensåtagande för Staffanstorps Centrum AB:s nya
o

eventuella låneförpliktelservid försäljning av Staffans-
torpshus AB m m (dnr Ks 2011.325)

Kommunfullmäktige upptar ärende enligt kommunstyrelsens beslut, då fattat
enligt 22 p i kommunstyrelsens delegationsordning/ den 11 november 2011 om
borgensåtagande för Staffanstorps Centrum AB:s evenhiella nya låneskulder m
m.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

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

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

Kommunfullmäktige har således beslutat

att Staffanstorps kommun/ då såsom för egen skuld/ ska ingå borgen för Staf-
fanstorps Centrum AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta totala lånebelopp
om l 350 000 000 kronor/ jämte därpå löpande ränta och kostnader/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgift vid upptagande
av lån enligt första att-satsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ w/
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sainmanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 148 2011-11-07

Kommunfullmäktige § 154 2011-11-21

Folkomröstning om bibehållande av allmännyttig hyres-
rätt inom Staffanstorpshus AB, genom folkinitiativ väckt
ärende om (dnr Ks 2011.182)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende som väckts genom folkinitiativ
om folkomröstning om bibehållande av allmännyttiga hyresrättbostäder.

Till kommunstyrelsens protokoll antecknas följande.

Under juni månad 2011 har sammanlagt 2355 personer/ vilket antal kan bedÖ-
mas överstiga 10 % av de röstberättigade i Staffanstorps kommun/ ingivit initi-
ativ som uppfyller i 5 kap 23 § kommunallagen (1991:900) ställda formella krav/
vid vilket förhållande kommunfullmäktige skall pröva ärende om förslag att
hålla folkomröstning rörande bibehållande av allmännyttig hyresrätt inom Staf-
fanstorpshus AB i minst samma omfattning som för närvarande.

Av 5 kap 34a § kommunallagen följer kommunfullmäktige skall besluta att
folkomröstning skall hållas om den fråga som initiativet avser är sådan att
kommunfullmäktige kan besluta om den/ och inte minst två tredjedelar av de
närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta att det inte skall hållas någon folkomröstning i
frågan om bibehållande av allmännyttig hyresrätt inom Staffanstorpshus AB i
minst samma omfattning som för närvarande.

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 2011-11-07

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be"
sluta

att det inte skall hållas någon folkomröstning i frågan om bibehållande av all-
männyttig hyresrätt inom Staffanstorpshus AB i minst samma omfattning som
för närvarande.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna får till protokollet anteck-
nät följande: "Socialdemokraterna och Moderaterna har den 25 oktober ingått i
ärendet föreliggande överenskommelse gällande villkoren för den allmännyt-
tiga hyresrätten i vår kommun/ varför vi röstar nej till genomförande av en
folkomröstning i frågan."

Ledamoten för Folkpartiet Liberalerna får till protokollet antecknat följande:
// Det är Folkpartiet Liberalernas uppfattning att man inte skall slösa med skatte-
betalamas pengar genom att hålla folkomröstningar om förhållanden där be-
sluten redan är fattade/ det är en typ av skendemokrati som vi inte vill med-
verka i. Vi väljer därför att avstå från att delta i omröstningen. Dock beklagar vi
att den oheliga allians som S och M bildat genom sin gemensamma överens-
kommelse inte varit föremål för en debatt i fullmäktige. Det hade ju åtminstone
all viss del kompenserat för det demokratiunderskott vi nu tvingas bevittna och
acceptera."

Ledamoten för Centerpartiet anmäler före det att ordföranden ställer proposi-
tion på i ärendet framställt yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens be-
slut.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Olle Benner (MP) yrkar/ med instämmande av Magnus Lunderquist (KD), att
kommunfullmäktige skall besluta att det skall hållas en folkomröstning i frågan

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

om bibehållande av allmännyttig hyresrätt i Staffanstorpshus AB i minst
samma omfattning som för närvarande.

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

Votering begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition.

// Den som bifaller Michael Sandins (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller Olle
Benners (MP) m fl yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 3 nej-röster/ medan sex ledamöter av-
står från att delta i beslutet/ se bilaga l.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att det inte skall hållas någon folkomröstning i frågan om bibehållande av all-
männyttig hyresrätt inom Staffanstorpshus AB i minst samma omfattning som
för närvarande.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna får till protokollet anteck-
nät följande: "Socialdemokraterna och Moderaterna har den 25 oktober ingått i
ärendet föreliggande överenskommelse gällande villkoren för den allmännyt-
tiga hyresrätten i vår kommun/ varför vi röstar nej till genomförande av en
folkomröstning i frågan. //

Ledamöterna för Folkpartiet Liberalerna får till protokollet antecknat följande:
"Det är Folkpartiet Liberalernas uppfattning att man inte skall slösa med skatte-
betalamas pengar genom att hålla folkomröstningar om förhållanden där be-
sluten redan är fattade/ det är en typ av skendemokrati som vi inte vill med-
verka i. Vi väljer därför att avstå från att delta i omröstningen. Dock beklagar vi
att den oheliga allians som S och M bildat genom sin gemensamma överens-
kommelse inte varit föremål för en debatt i fullmäktige. Det hade ju

Ordförandens sign Justerandenssign Utd ragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

åtminstone till viss del kompenserat för det demokratiunderskott vi nu tvingas
bevittna och acceptera. //

Ledamöterna för Centerpartiet får till protokollet fört förklaring enligt bilaga 2

Mot beslutet reserverar sig skriftligen dels ledamoten för Kristdemokraterna
enligt bilaga 3, dels ledamöterna för Miljöpartiet de Gröna enligt bilaga 4.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
*f o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2012

. *

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 154/11

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

Annica Carlstedt M Eric Hamilton x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Liliana Lindström M x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bföm Sti^borg s x

Yvonne Nilsson c x

Bertil Persson M x

Berit La^er^ren M Pierre Lindberg x

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Shkurte Xhemajli M x

Olle Benner MP x

Line Weckström M x

Pia Jönsson s Renée Stisborg x

Morsan Jonsson M JurgisPorutis x
^

Anders Olm M x

Werner Un^er s x

Ralph Friberg SF x

Margareta Pauli M x

Sune Cederpi] M x

VTarie Saltarski s x

V[ax JÖrgensen M x

ena Persson FP x

V[ia Hamnedalen M x

ennart Nilsson s x

Björn Larsson c x

Magnus Lunderquist KD x

ric Tabich M xH

wa Thalén Finne M xH

"' För frånvarande ledamoten Stefan Möller (-) saknas ersättare att tjänstgöra 31 3 6

i hans ställe vid sammanträdet.
A!i i) U*



KF 154/11 Bilaga 2
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CENTERPARTIET

Särskilt yttrande om Folkomröstning om bibehållande av allmännyttig
hyresrätt inom Staffanstorpshus AB, genom folkinitiativ väckt ärende om.

Vi inom Centerpartiet vill att Staffanstorps kommun även fortsatt genom eget ägt allmännyttigt
bostadsbolag, tidieare dessutom relativt välskött sådant, äger och driver allmännyttigt bostadsbolag.

Vi är övertygade om att detta skulle vara till gagn for medborgarna i kommunen

Det finns ganska många kommuner som har kvar sitt kommunala bostadsbolag, dessa kan inte ha helt
fel enligt vårt sätt att se på saken

Vi anser det särskilt viktigt att det finns tillgång till (små och billiga) hyreslägenheter för.

yngre, som antingen inte vill eller kan binda kapital i en bostadsrätt, men även för de
medelålders eller äldre som önskar ha tillgång till en bostad som passar deras personliga
livssituation och som inte heller vill binda kapital i sitt boende.

Vi anser att kommunen bland aunat genom eget fastighetsbolag skall verka för att samtliga.

grupper i samhället har tillgång till bra bostäder med upplåtelseformer som passar de olika*

gruppernas behov och önskemål

Fullmäktige fattade i juni 2010 förvisso i helt demokratisk ordning, dock med hjälp av kapade mandat,
beslutet att avyttra hyresrätterna

En namnmsamling har genomförts till förmån for att genomföra en folkomröstning.

o kriteriet för att ta upp ärendet i fullmäktige är uppfyllt, tillräckligt antal medborgare
skrev på för att genomföra folkomröstning.

o Då anser vi inom Centerpartiet att den logiska följden borde bli att genomföra en
folkomröstning, det vore ett bra sätt att respektera medborgarnas intresse och
önskemål

Varför Centerpartiet beslutat att inte delta i beslutet:

Beslutet att sälja hyresrätterna inom allmännyttan är i praktiken tyvärr redan taget i och med det beslut
som fattades av fullmäktige 13 Juni 2011, vilket innebar ändring av ägardirektivet för StafFanstorp
Centrum AB och dess dotterbolag Staffanstorps hus AB.

Någon folkomröstning blir inte av, eftersom S och M gjort en överenskommelse i denna frågan.

Praktisk politik för centerpartiet innebär att vi anser att om hyresrätterna ska säljas ut ska detta ske till
den bästa tänkbara förvaltaren.

Med anledning av det tidigare sagda deltar Centerpartiet inte i detta beslut

Staffanstorp 2011-11-21

Centerpartiet Björn Larsson Yvonne Nilsson

</. <^ /^.^^^c<
t,
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KF § 154/11 Bilaga 3
<

Kristdemokraterna

RESERVATION (Ärendes)

Idag har vår församling besluta om att vi inte skall genomföra en folkomröstning. 2355 personer
skrev under att de ville ha en folkomröstning, i valet 2010 så hade vi 16536 röstberättigade, detta
skulle innebära att nästan 15 % vill ha en folkomröstning. Detta är inte ett litet antal som önskar
det, utan detta är ett tydligt bevis på att det finns ett stort intresse av att bibehålla den
allmännyttiga hyresrätten i Staffanstorp

Vi Kristdemokraterna ställer oss bakom vårt eget yrkande och reserverar oss
mot beslutet att det inte skall hållas en folkomröstning i frågan om
bibehållande av allmännyttig hyresrätt i Staffanstorpshus AB i minst samma
omfattning som för närvarande.

Kristdemokraterna i Staffanstorps Kommun.

Mvh Magnus Lunderquist

Kristdemokraterna
^

ETT MÄNSKLIGARE SVERIGE

Kristdemokraterna i Staffanstorp Telefon:046-25 26 57 E-mail: magnus.lunderquist@kristdemokratema.se
Knutsborg 4 C www.staffanstorp.,kristdemokraterna.se
245 46 Staffanstorp



KF § 154/11 Bilaga 4

Reservation från Miljöpartiet de Gröna n

Vi reserverar oss mot beslutet att inte ordna en folkomröstning om försäljningen av
hyresrätterna i Staffanstorpshus AB.

Denna fråga väckte ett enormt engagemang hos många människor och det är oklokt
att inte ta tillvara detta tillfälle till delaktighet hos medborgarna. Det kan komma att
leda till ökat politikerförakt, vilket är allvarligt med tanke på att den nuvarande
majoriteten stöder sig på två mandat, som gick till Sverigedemokratema, men som
besatts med representanter for andra partier. Den nuvarande majoriteten har alltså inte
ett stöd av en majoritet av väljarkåren, vilket är ett allvarligt demokratiskt underskott.

Miljöpartiet de Gröna

o
Olle Benner

2011-12-01
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145 2011-10-17

Kommunstyrelsen g 135 2011-11-07

Kommunfullmäktige § 155 2011-11-21

Besvarande av motion om äldreombud (dnr Ks 2009.277)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av/ av Olle Althin (SPI) m fl väckt/ motion om äldreombud.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 30 no-
vember 2009, § 126, beslutat att remittera denna motion till kommunstyrelsen
för beslut om beredning/ varefter kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 feb-
ruari 2010, § 14, beslutat att för yttrande remittera motion till socialnämnden/
som den 19 september 2011, § 77, beslutat att avge i ärendet föreliggande ytt-
rande.

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.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
den.

Liliana Lindström (M) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign J usterandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Kjell Jönsson (SPI) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta att återremittera
ärendet till socialnämnden för en grundligare utredning.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på framställt åfrerremis syr kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt
hennes mening har kommunfullmäktige beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

Härefter ställer ordföranden proposition på Liliana Lindströms (M) yrkande om
avgörande av ärendet i sak 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 det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Juste randens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 144 2011-10-24

Kommunfullmäktige § 156 2011-11-21

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2011.289)

Anmäls interpellation från Olle Benner (MP) till tekniska nämndens ordförande
m fl angående skyltning.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.

Ordföranden konstaterar att Olle Benner (MP) ej är närvarande vid dagens
sammanträde och yrkar därför att ärendet bordläggs till nästkommande ordina-
rie sammanträde med kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde med kom-
munfullmäktige.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2011 besvarar miljö-
och samhällsbyggnadsnamndens ordförande Christian Sonesson (M) ställd in-
terpellation enligt i ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

Efter yttranden av Olle Benner (MP)/ Pierre Sjöström (S) och Björn Magnusson
(FP) 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 Utd råg sbesty rka n de
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 157 2011-11-21

Interpellation, av (dnr Ks 2011.322)

Anmäls interpellation från Rolf Lind (MP) till kommunstyrelsens ordförande
angående kommuninformation.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 135 2011-10-24

Kommunfullmäktige § 158 2011-11-21

Nyval till uppdrag (dnr Ks 2011.11)

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

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m den l januari 2012 bevilja Annica Carlstedt (M) entledigande från
hennes uppdrag som l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i l

kommunstyrelsen/ suppleant i Staffanstorps Centrum AB och suppleant i sty-
relsen för Staffanstorpshus AB/

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Annica
Carlstedt (M) som l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i kom-
munstyrelsen/ suppleant i Staffanstorps Centrum AB och suppleant i styrelsen
för Staffanstorpshus AB fr o m den l januari 2012, samt

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

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 21 november 2011
ärende om val av l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i kom-
munstyrelsen/ suppleant i styrelsen för Staffanstorps Centrum AB och supple-
ant i styrelsen för Staffanstorpshus AB efter Annica Carlstedt (M) fr o m den l
januari 2012.

Kommunfullmäktige beslutar

att från och med den l Januari 2012, för resterande del av mandatperioden/ som
.e vice ordförande i kommunfullmäktige utse Shkurte Xhemajli/ Aspvägen 12,

Lgh 1101, 245 44 Staffanstorp/

Ordförandens sigr Justerandens sign U td råg s bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

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

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td ragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 148 2011-10-24

Kommunfullmäktige § 159 2011-11-21

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Niclas Johansson (M) av hans uppdrag som ersättare i l

tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja Niclas Johansson (M) entledigande från hans uppdrag som ersättare i
tekniska nämnden samt/

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter Niclas
Johansson (M) som ersättare i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 21 november 2011
ärende om val av ny ersättare i tekniska nämnden efter Niclas Johansson (M).

Kommunfullmäktige beslutar

att för resterande del av mandatperioden/ som nyersättare i tekniska nämnden
utse Eva Pahnqvist (M)/ Mångården 9/ 245 38 Staffanstorp.

Ordförandens sig Justerandens sign Utd rågs bestyrkande
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Kommunfullmäktige § 160 2011-11-21

Anmälningar

a) Ks § 134/11 angående besvarande av medborgarförslag om parkering.

b) Ks § 137/11 angående ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun 2011-
Ol-Ql-09-30.

c) Ks g 139/11 angående ändring av beslut om skattefinansiering av driftbudget
för år 2012 i Staffanstorps kommun.

d) Valmyndighetens nyhetsbrev 2011:16V

e) Länsstyrelsens i Skåne län förordnande av ombud enligt begravningslagen i
Staffanstorps kommun. Dnr 2011.11

f) Förvaltningsrättens beslut om avskrivning av mål nr 7083-11 E gällande
överklagande av kf-beslut om ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB.

g) Mötesanteckningar från Sydvattens ägarträff 2011-10-25.

h) SN g 94/11 med rapport om ej verkställda beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrka n d e
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 161 2011-11-21

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från David Schönfelder (S) av hans uppdrag som ersättare i
kultur" och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja David Schönfelder (S) entledigande från hans uppdrag som ersättare
i kultur" och fritidsnämnden samf

att uppdra till valberedningen att vid nästkommande ordinarie beslutssam-
manträde med kommunfullmäktige föreslå val av efterträdare efter David
Schönfelder (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

O rd fö ra ndens sign Justerandens sign i Utdragsbéstyrkande
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Kommunfullmäktige § 162 2011-11-21

Medborgarförslag om lokalbusstrafik i Staffanstorp,
överlämnande av (dnr Ks 2011.335)

Till Staffanstorps kommun har den 17 november 2011 inkommit medborgarfÖr-
slag om lokalbusstrafik i Staffanstorp.

Det antecknas till kommunfullmäktiges protokoll atfenligt arbetsordningen för
kommunfullmäktige gäller att fullmäktige äger till kommunstyrelsen eller an-
nan nämnd överlämna att besluta i ett ärende som har väckts genom medbor-
garförslag utom om ärendet ar 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 över-
lämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan föregående
beredning/ samt att föreskrivet samråd hållits om beslutsförslaget nedan.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar/ då det ankommer på kommunsty-
relsen att svara för bl a ärenden som rör kollektivtrafik och att ärendet inte kan
anses vara av sådan principiell beskaffenhet eller annars av sådan större vikt att
kommunfullmäktige ska fatta beslut om det medborgarförslaget rör/ att kom-
munfullmäktige ska besluta att till kommunstyrelsen/ som svarar för frågor om
kollektivtrafik/ överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom med-
borgarförslag/ om lokalbusstrafik.

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 ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter befästes med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att till kommunstyrelsen/ som svarar för frågor om kollektivtrafik/ överlämna
att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag/ om lokal-
busstrafik i Staffanstorp.

Ordförandens sig n Justerandens"sign U td råg s bestyrkande
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