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m Sammanträdesdatum 2011-12-19

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Bjällerup/
måndagen den 19 december 2011, kl 16.00 -17.20
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Bilaga A
** * ..

NARVAROLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
&

MÅNDAGEN DEN 19 DECEMBER 2011

<*

Ärende då ersättare

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare tjänstgjort
Michael Sandin M

Torbjörn Lövendahl s

Ewa Thalén Finne M

Christian Sonesson M

Laila Olsen s Magnus Möller g 163-183
Henrik Lethin M

Nmo Vidovic M Pierre Lindberg g 163-183

Pierre Sjöström s

Björn Magnusson FP

Rolf Lind MP

Armica Caristedt M

Leif Widmark

Carina Dilton s

Liliana Lindström M

Nils-Ove Mårtenson M

Björn Stigbors s

Yvonne Nilsson c

Bertil Persson M

Berit Lagergren M
t *

Helene Öhman FP

Kjell Jönsson SPI

Agneta Nilsson s
*

Shkurte Xhemajli M

Olle Benner MP

Line Weckström M

Pia Jönsson s

Morsan Jonsson M Thomas Carlstedt g 163-183
^

Anders Olin M

Werner Unger s

Ralph Friberg SP

Margareta Pauli M

Sune Cederpil M

VIarie Saltarski s Annika Plym Olson § 163-183

Vtaxjörgensen M

ena Persson FP

VtiaHamnedalen M

ennart Nilsson s Renée Stigbor^ g 163-183

Björn Larsson c unilla Larsson g 163-183^J

Magnus Lunderquist KD

ric Tabich Mh

* För frånvarande ledamoten Stefan Möller (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe under sammanträdet.
pc/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-10-24

Innehållsförteckning Sid

163 Information om Staffanstorps kommuns internationella engagemang 4

164 Staffanstorp DjurslÖv 7:12, godkännande av fastighetsregleringsavtal 5

§ 165 Ny hyresmodell för kommunens verksamhetsfastigheter 7

§ 166 Besvarande av motion om nattbusstrafik 10

§ 167 Besvarande av motion om införande av e-fakhira i Staffanstorps 14
kommun

§ 168 Besvarande av motion om införande av F-9 skola i Staffanstorps 16
kommun

§ 169 Av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om s k digitala nycklar 18
inom hemtjänsten

179 Av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om införande av kom- 19
munala hyresgarantier
k

171 Överlämnande av medborgarförslag om borttagande av fontän mm 20

§ 172 Besvarande av mterpelladon från Rolf Lind (MP) till kommunstyrel- 21
sens ordförande om kommuninformation.

§173 Besvarande av interpellation från Lena Persson (FP) till kommunsty- 22
relsens ordförande om SIDA-projekt i Namibia

174 Val av suppleant i styrelsen för Staffanstorps Centrum AB 23

och Staffanstorpshus AB efter Annica Carlstedt (M)

175 Val av tre revisorer och tre revisorsersättare i Theodor Jönssons stif- 25
telse för år 2012

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande

J^.f w.--.'/^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

§176 Val av två lekmannarevisorer och två lekmannarevisors- 27
ersättare i Stanstad II KB för år 2012

§177 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 28

David Schönfelder (S)

§178 Anmälningar 29

§179 Avsägelse av uppdrag från Maria Andersson (M) 30

180 Ställande av interpellation från Olle Benner (MP) om den psykosoci- 31
åla miljön i Resurscentrum

181 Remittering av motion från Pierre Sjöström (S) om Passiva hus 32

182 Ställande av interpellation från Rolf Lind (MP) om bostadsmiljön i 33
Hjärup

* f

183 Övrigt 34

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
A,

f \.;
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-ta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(34)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 163 2011-12-19

Information om Staffanstorps kommuns internationella
engagemang (dnr Ks 2011.354)

Kommunfullmäktige lämnas information/ och bereds tillfälle att ställa frågor
om Staffanstorps kommuns internationella engagemang.

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad informaäon till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n d e

h l J M\
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-a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(34)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 167 2011-12-05

Kommunfullmäktige § 164 2011-12-19

Staffanstorp Djurslöv 7:12, godkännande av fastighets-
regleringsavtal (dnr Ks 2011.329)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av fastighetsreglermgsavtal avseende Staffanstorp Djurslöv 7:12.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att dess beslutsförslag nedan är
föranlett av att undertecknat fastighetsregleringsavtal inte föreligger vid ar-
betsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget beslutsförslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande. +

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före"
slå kommunfullmäktige besluta att godkänna i ärendet föreliggande avtal om
fastighetsreglermg avseende Staffanstorp DjurslÖv 7:12, samt att utgiften för
fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråkta"
gande av Staffanstorps kommuns likvida medel.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att godkänna i ärendet föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende Staf-
fanstorp Djurslöv 7:12, samt

att utgiften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom
ianspråktagande av Staffanstorps kommuns likvida medel.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

^-,y ft!:' M/
/
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53^£
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

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 godkänna i ärendet föreliggande avtal om fastighetsreglering avseende Staf-
fanstorp Djurslöv 7:12, samt

att utgiften för fastighetsförvärv enligt första att-satsen skall finansieras genom
ianspråktagande av Staffanstorps kommuns likvida medel.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrka n de

w7f < If

^it
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 169 2011-11-21

Kommunstyrelsen g 160 2011-12-05

Kommunfullmäktige § 165 2011-12-19

Ny hyresmodell för kommunens verksamhetsfastigheter
(dnr Ks 2011.336)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar ärende enligt kommundirektörens
skrivelse den 18 november 2011 med förslag till ny hyresmodell vad gäller Staf-
fanstorps kommuns av Staffanstorps Kommunfastigheter AB förhyrda verk-
samhetslokaler.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med fem-
åriga avstämningar av avtalskonstruktionen med Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB att börja gälla fr o m 2012, där hyresnivån indexeras med 100 % av
KPI/ samt

att nu gällande hyresnivå på 67 miljoner kronor per år höjs till 70 miljoner kro-
nor per år fr o m år 2012 för att därefter indexeras till 100 % KPI för att kunna
erbjuda en hyra till l 400 kr/kvm/år för nyproduktion av skolor och förskolor.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i
avgörandet av ärendet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen/ då med tillägg av
orden //i 2012 års kostnadsnivå" mellan orden "år// och //för// i andra att-satsen
skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att återremittera
ärendet för redovisning av ett förslag som täcker det eftersatta undehållsbeho-
vet.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att
enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande

w1^^

fnJ/^. .f
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^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som avslår Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande röstar ja. Den som bi-
faller Pierre Sjöströms (S) återremissyrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Eric Tabich (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/
Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene

. t

Ohman (FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med fem-
åriga avstämningar av avtalskonstruktionen med Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB att börja gälla fr o m 2012, där hyresnivån indexeras med 100 % av
KPI/ samt

att nu gällande hyresnivå på 67 miljoner kronor per år höjs till 70 miljoner kro-
nor per år fr o m år 2012 för att därefter indexeras till 100 % KPI för att kunna
erbjuda en hyra till l 400 kr/kvm/år i 2012 års kostnadsnivå för nyproduktion
av skolor och förskolor.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att pro-
position ställs på yrkandet om avgörande av ärendet i sak att de inte deltar i
denna del av avgörandet av ärendet.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
till förmån för Pierre Sjöströms (S) yrkande om återremiss.

Ordförandens sigr justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^.

lr w/
1
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yrkan-
de.

Michael Sandin (M) yrkar att kommunfullmäktige/ med den ändringen i andra
att-satsen i kommunstyrelsens beslutsförslag att höjningen av hyresnivån fr o m
år 2012 i stället skall vara till 70/8 miljoner kronor/ skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Michael Sandins (M) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hen-
nes mening har kommunfullmäktige beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut
av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett nytt 25 årigt hyresavtal med fem-
åriga avstämningar av avtalskonstruktionen med Staffanstorps Kommunfastig-
heter AB att börja gälla fr o m 2012, där hyresnivån indexeras med 100 % av
KPI/ samt

att nu gällande hyresnivå på 67 miljoner kronor per år höjs till 70/8 miljoner
kronor per år fr o m år 2012 för att därefter indexeras till 100 % KPI för att
kurma erbjuda en hyra till l 400 kr/kvm/år i 2012 års kostnadsnivå för nypro-
auktion av skolor och förskolor.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande
// f

^ <-//

1 ^/ /
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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 10(34)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 154 2011-12-05

Kommunfullmäktige § 166 2011-12-19

Besvarande av motion om nattbusstrafik (dnr Ks
2010.273)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Ola Möller (S) väckt motion om nattbusstrafik.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunstyrelsen den 31 janu-
ari 2011, § 12, beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen/
samt att kommunfullmäktige den 7 februari 2011, § 9/ beslutat att/ då genom s k
minoritetsåterremiss/ återremittera ärendet till kommunstyrelsen för inhäm"
tände av yttrande från Skånetrafiken.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta dels att
uppdra till kommundirektören att vid kommande överläggningar med Skåne-
trafiken om ordinarie tidtabell gällande från december månad 2012 verka för att
nattrafik till och från Malmö och Lund införs då/ i vart fall under helger/ dels
föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen på så
sätt att en provperiod om fyra månader genomföres under år 2012, varefter ut-
värdering sker för fortsatt ställningstagande/ samt att efter överenskommelse
med Skånetrafiken återkomma i finansieringsfrågan.

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.

n

Arbetsutskottet har således beslutat dels

att uppdra till kommundirektören att vid kommande Överläggningar med Skå-
netrafiken om ordinarie tidtabell gällande från december månad 2012 verka för
att nattrafik till och från Malmö och Lund införs då/ i vart fall under helger/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (34)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-21

Kommunstyrelsen 2011-12-05

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

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman (FP)/ att kom-
munstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att bifalla motionen på så sätt att en provperiod om
fyra månader genomföres under år 2012, varefter utvärdering sker för fortsatt
ställningstagande/ samt att efter överenskommelse med Skånetrafiken åter-
komma i finansieringsfrågan.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

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

Vid omröstningen avges nio ja-röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Eric Tabich (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Shkurte Xhemajli (M)/
Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson (C) och Helene

*. *.

Ohman (FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carma Dilton (S).

O rdförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

r^J ^7f
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2011-12-05

Kommunfullmäktige 2011-12-19

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen besvarad.

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 bifalla mo-
tionen på så sätt att en provperiod om fyra månader genomföres under år 2012,
varefter utvärdering sker för fortsatt ställningstagande/ samt att efter överens-
kommelse med Skånetrafiken återkomma i finansieringsfrågan.

Sedan överläggningen förklarats avslutad 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.

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 13 nej-röster/ se bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
i,4

w p?L/'/ L
t
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

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

Mot beslutet reserverar sig dels skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet So-
cialdemokratema enligt bilaga 2/ dels muntligen ledamöterna för Miljöpartiet
de Gröna/ då till förmån för Torbjörn Lövendahls (S) yrkande.

O rdfö randens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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Bilaga l
**

VOTERINGSLISTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
* . o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 19 DECEMBER 2011

*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § 166/11

o

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M x

Torbjörn Lövendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila 01 sen s Magnus Möller x

Henrik Lethin M x

Nino Vidovic M Pierre Lindberg x

Pierre Sjöström s x

Björn Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Anmca Carlstedt M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

Liliana Lindström M x

Nils-Ove Mårtenson M x

Björn Stigbors s x

Yvonne Nilsson c x

Bertil Persson M x

Berit La^er^ren M x
* t

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI x

Agneta Nilsson s x

Shkurte XhemajU M x

Olle Benner MP x

Line WeckstrÖm M x

Pia Jönsson s x

Morgan Jonsson M Thomas Carlstedt x
»<-

Anders Olin M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SF x

MÄrgareta Pauli M x

Sune Cederpil M x

Marie Saltarski s Annika Plym Olson x

Max Jör^ensen M x

Lena Persson FP x

Mia Hamnedalen M x

ennart Nilsson s Renée Sti^bor^; x

Björn Larsson c ^
f -l unilla Larsson x

Magnus Lunderquist KD x

ric Tabich M xb

wa Thalén Finne M xH

27 13
1

* För frånvarand^ledamoten Stefan Möller (-) saknas ersättare att tjänstgöra i hans ställe under sammanträdet.
^ r^) m,/-/
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RESERVATION
(Natfbusstr?fik)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

att bifalla motionen på så sätt att en provperiod om fyra månader
genomföres under år 2012, varefter utvärdering sker för fortsatt
ställningstagande/ samt

att efter överenskommelse med Skånetrafiken återkomma i

finansieringsfrågan.

s ALDEMR A I STAFFANSTORPS KOMMUN

^

\)

Torbjörn Löv^idah



^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (34)

m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 155 2011-12-05

KommunfuUmäktige § 167 2011-12-19

Besvarande av motion om införande av e-faktura i Staf-

fanstorps kommun (dnr Ks 2011.270)

Kommunfullmäktige har den 24 oktober 2011, g 129, beslutat att till kommun-
styrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Pierre Sjöström (S) väckt mo-
tion om införande av e-faktura i Staffanstorps kommun (inkl koncernbolag).

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av ekonomi-
chefen utarbetad tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att tillse att det snarast införs möjlighet till
betalning genom e-faktura av sådana fakhiror som utställs av Staffanstorps
kommun och dess majoritets äg d a bolag/

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med arbetsutskottets beslut i ärendet anse motionen bifallen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^/: :J;*
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kommun-
styrelsens beslutsförslag.

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

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

Ordförandens sign J usterandens sign Utdragsbestyrkande

7 ft)J p^t^
<-
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4 SAMMANTRADESPROTOKOLL 16 (34)

^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 163 2011-11-21

Kommunstyrelsen § 156 2011-12-05

Kommunfullmäktige § 168 2011-12-19

Besvarande av motion om införande av F-9-skola i Staf-

fanstorps kommun (dnr Ks 2011.307)

Kommunfullmäktige har den 26 oktober juni 2011, g 149, beslutat att till kom-
. *

munstyrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Helene Ohman (FP) väckt
motion med förslag om införande av F-9-skola i Staffanstorps kommun.

o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfuUmäktige besluta

att med arbetsutskottets beslut g 166/11 om utredning av lokalförsÖrjningsfrå-
gör anse motionen bifallen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med arbetsutskottets beslut § 166/11 om utredning av lokalförsörjningsfrå-
gör anse motionen bifallen.

Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet framställs följande yr-
kände.

*. *.

Helene öhman (FP) yrkar att kommunfullmäktige skall besluta bifalla kom-
munstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ ^ 7
/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
<<

Helene öhmans (FP) yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hen-
nes 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 § 166/11 om utredning av lokalfÖrsörjmngsfrå-
gör anse motionen bifallen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

riu p^1- \<-^
/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 169 2011-12-19

Motion, remittering av (dnr Ks 2011.339)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om digitala nycklar inom
hemtjänsten.

Kommunfullmäktige beslutar

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

f

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

w-!> }
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m
STAfFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 170 2011-12-19

Motion, remittering av (dnr Ks 2011.340)

Anmäls av Magnus Lunderquist (KD) väckt motion om införande av kommu-
nala hyresgarantier.

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

':) ^A/ ^c"*.
/
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 171 2011-12-19

Medborgarförslag om borttagande av fontän m m, över-
lämnande av (dnr 2011 .347)

Till Staffanstorps kommun har den 5 december 2011 inkommit medborgarför-
slag om borttagande av en fontän m m.

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 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 över-
lämnande av medborgarförslag/ vilket slags beslut får fattas utan föregåen-de
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 tekniska
nämnden att svara för bl a sådana ärenden som medborgarförslaget rör/ och att
ärendet inte kan anses vara av sådan principiell beskaffenhet eller armars av
sådan större vikt att kommunfullmäktige ska fatta beslut om det medborgar-
förslaget rör/ att kommunfullmäktige ska besluta att till tekniska nämnden/ som
svarar för sådana frågor som medborgarförslaget rör/ överlämna att besluta i
föreliggande ärende/ väckt genom medborgarförslag/ om borttagande av fontän
m m.

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 tekniska nämnden/ som svarar för sådana frågor som medborgarförslaget
rör/ överlämna att besluta i föreliggande ärende/ väckt genom medborgarför-
slag/ om borttagande av fontän m m.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^ '\// y
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 172 2011-12-19

Interpellation, besvarande 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.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2011 besvarar kom-
munstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) ställd interpellation enligt i
ärendet avgivet skriftligt interpellationssvar.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^)c " ) /
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^^^^
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 173 2011-12-19

Interpellation, besvarande av (dnr Ks 2011.352)

Anmäls interpellation från Lena Persson (FP) till kommunstyrelsens ordförande
angående SIDA-projekt i Namibia.

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas.

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga ärendet till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign U td råg s bestyrkande

/jU t̂*<:
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 135 2011-10-24

Kommunfullmäktige § 158 2011-11-21

Kommunfullmäktige § 174 2011-12-19

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
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 röstsammanräkning för
utseende av ny ledamot för Moderata Samlingspartiet i kommunfullmäktige i
Staffanstorps kommun fr o m den l januari 2012.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 21 november 2011
ärende om val av l:e vice ordförande i kommunfullmäktige/ ledamot i kom-
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
l .e vice ordförande i kommunfullmäktige utse Shkurte Xhemajli/ Aspvägen 12,
Lgh 1101, 245 44 Staffanstorp/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
'<
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-11-21

Kommunfullmäktige 2011-12-19

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

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

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

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ordförandens sign J u ste ra nd ens sign U td ragsbestyrkande
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m
STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 175 2011-12-19

Val, Theodor Jönssons stiftelse

Vid ärendets handläggning i kommunfullmäktige yrkar valberedningens ordfö-
rande Bertil Persson (M) att kommunfullmäktige skall besluta att för år 2012
välja revisorer och revisorsersättare i Theodor Jönssons stiftelse enligt följande:

Revisorer
l Shire Nilsson (S)/ Gullregnsvägen 5/ 245 44 Staffanstorp

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

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

Revisorsersättare

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

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

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

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

Kommunfullmäktige har således beslutat
att för år 2012 till revisor och revisorsersättare i Theodor Jönssons stiftelse utse:

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2011-12-19

Revisorer
l Shire Nilsson (S)/ Gullregnsvägen 5/ 245 44 Staffanstorp

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

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

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

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

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

Ordförandens sign Justerandens sign U td ra g s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 176 2011-12-19

Val, Stanstad II KB

Vid ärendets handläggning i kommunfullmäktige yrkar valberedningens ordfö-
rande Bertil Persson (M) att kommunfullmäktige skall besluta att för år 2012
välja revisorer och revisorsersättare i Stanstad H KB enligt följande:

Lekmannarevisorer

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

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

Lekmannarevisorsersättare

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

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

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

Kommunfullmäktige har således beslutat
att för år 2012 till lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare i Stanstad
II KB utse:

Lekmannarevisorer

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

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

med lekmannare visors ersättare
l Nils-Arvid Persson (FP)/ Lutavägen 7/ 245 42 Staffanstorp

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

Ordförandens sign Justerahdens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 161 2011-11-21

Kommunfullmäktige § 177 2011-12-19

Avsägelse/fyllnadsvat (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 samt/

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.

Kommunfullmäktige upptar vid sitt sammanträde den 19 december 2011
ärende om val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter David
SchÖnfelder (S)

Kommunfullmäktige beslutar
att för resterande del av mandatperioden/ som ny ersättare i kultur- och fritids-
nämnden utse Richard Fridh/ Fullmånen 25, 245 38 Staffanstorp.

Ö rd fö randens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 178 2011-12-19

Anmälningar

a) Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2011-11-21 att utse Annika Plym Olson (S)
och Gopakumar Nair (S) till nya ersättare för Arbetarpartiet Sodaldemokra-
terna i kommunfullmäktige. Dnr 2011.11

b) Ks § 154/11, med besvarande av överlämnat medborgarförslag om gratis
bussresor för pensionärer

c) Ks § 158/11, med ekonomisk uppföljning 2011-01-01 - 10-31
för Staffanstorps kommun

d) Budget för år 2012 för Staffanstorps kommun (sammanställt dokument)

e) Genomförandeplaner (sammanställt dokument)

f) BUN § 68/11 - med besvarande av motion om utökad tid i förskolan för barn
till arbetslösa och föräldralediga. Dnr 2010.306

g) KFN § 79/11 genom vilket beslut besvarats medborgarförslag om centralt be-
lägna samlingslokaler i Staffanstorp

h) TN g 73/11 med beslut om anläggningsavgifter i VA-taxan

i) TN § 81/11 genom vilket beslut besvarats motion om anläggning av s k cykel
high-way

j) TN § 84/11 genom vilket beslut besvarats medborgarförslag om farthinder
inom Borggårdsområdet

k) TN g 85/11 genom vilket beslut besvarats medborgarförslag om sopsortering
av matavfall

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordf o ra n den s sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige § 179 2011-12-19

Avsägelse/fyllnadsval (dnr Ks 2011.11)

Anmäls avsägelse från Maria Andersson (M) av hennes samtliga politiska
uppdrag i Staffanstorps kommun.

Kommunfullmäktige beslutar

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

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

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige § 180 2011-12-19

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2011.348)

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

Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige § 181 2011-12-19

Motion, remittering av (dnr Ks 2011.382)

Anmäls av Pierre Sjöström (S) väckt motion om s k passiva hus.

Kommunfullmäktige beslutar

att för beslut om beredning remittera den väckta motionen till kommunstyrel-
sen.
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Kommunfullmäktige § 182 2011-12-19

Interpellation, ställande av (dnr Ks 2011.383)

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

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas/ samt

att interpellationen skall besvaras vid nästkommande ordinarie sammanträde
med kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige § 183 2011-12-19

p

Övrigt

Kommunfullmäktiges ordförande Ewa Thalén Finne (M) framför/ med sitt tack
för fullmäktiges goda arbete under år 2011, en tillönskan om en god jul och ett
gott nytt år till såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som till an-
ställd personal.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annica Carlstedt (M) framför/ då
med en tillönskan om en god jul/ kommunfullmäktiges tack till ordföranden för
hennes mycket skickligt utförda arbete som ordförande under år 2011.
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