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^ Kommunfullmäktige 1(49)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträde

Sammanträdesdatum: 2014-02-03

Sammanträdestid: Klockan 18.00-19.15/19.35-20.00
Plats: Sammanträdesrum Bjällerup
Paragrafer: 1- 39

Ordinarie ledamöter: Tiänsteörande ersättare:
Michael Sandin (M) Jurgis Porutis (M) § 1-39
Torbjörn Lövendahl (S)
Ewa Thalén Firmé (M) ordf
Christian Sonesson (M)
Laila Olsen (S)
Henrik Lethin (M)
Nino Vidovic (M)
Pierre Sjöström (S)
Björn Magnusson (FP)
Rolf Lind (MP)
Liliana Lindström (M)
Leif Widmark (")
Carina Dilton (S)
Nils- Ove Mårtensson (M)
Bertil Persson (M)
Björn Stigborg (S)
Yvonne Nilsson (C)
Berit Lagergren (M)
Shkurte Xhemajli (M)

* .

HeleneÖhman(FP)
Kjell Jönsson (SPI) Gunnar Lindell (SPI) § 1-39

Agneta Nilsson (S) Solveig Ohlsson (S) § 1-39
Morgan Jonsson (M)
Cecilia Cavallin (MP)
Margareta Pauli (M)
Pia Jönsson (S) Gopakumar Nair (S) § 1-39
Sune Cederpil (M)
Max Jörgensen (M)
Werner Unger (S)
Ralph Friberg (SF)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2(49)~» Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
l

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Mia Hamnedalen (M) Magnus Wibäck (M) § 1-39
Eric Tabich (M) Björn Holmberg (M) § 1-39
Marie Saltarski (S)
Thomas Carlstedt (M)
Lena Persson (FP)
Pierre Lindberg (M)
Renée Stigborg (S)
Björn Larsson (C) Lennart Svensson (C) g 1-39

Magnus Lunderquist (KD)
Eric Hamilton (M) Bertil Palm (M) §1-39

Totalt 40 ledamöter

Justerande: Henrik Lethin (M) och Pierre Sjöström (S)
Justering: Måndagen den 17 februari 2014 klockan 12.00

Underskrifter: .w CL&,\te '.^r

-f.
Sel^r-eterare Vesna Cas^tovski

/^ / uo ^

Ordförande Ewa Tjälen jinné (M)
^ t^ ^(i i^<t-

/

Justerande Henrik Lethin (M) Pierre S)6ström (S)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande f

N
/



Kommunfullmäktige 3(49)
-s

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-03
Sammanfcrädestid: Klockan 18.00-20.00

Plats: Sammanträdesrum Bjällerup
Paragrafer: 1- 39

Anslag sätts upp; 2014-02-18

Anslag tas ner; 2014-03-14

Protokollet förvaras Rådhuset

Underskrifter: -TOV1A-HRu^^/v
^

1^ &r%.
J

^

.*.;

Ingrid Hansson/Bianca Mogren

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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4(49)
-a Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Innehållsförteckning

§1 Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun .........................................--."...---.---..6
Antal ersättare ikommunfullmäktige......................-........-...".....-......-..."-.-....-...........-...-.-I72

3 Redovisning av motioner och medborgarförslag ...................-...........-.....---.-.............-..-........ ^

§4 Besvarande av motion om utarbetande av representationsdokument......................................".. 9
10g5 Besvarande av motion om alkoholpolicy vid representation
116 Besvarande av motion om trafiks äkerhetshöjande åtgärder i Grevie

§7 Besvarande av motion om insynsplatser i kommunens nämnder............................................... 14
168 Besvarande av motion om resegaranti inom färdtjänsten
17

9 Besvarande av motion om Hjärups gamla idrottsplats

10 Återkallande av motion om att demokratisera Staffanstorps kommun .................................. 18
19§11 Besvarande av interpellation om anlitandet av advokatbyrån Maqs Law firm

12 Interpellation om OVK-kontrollen i Staffanstorps förskolor och skolor ................................. 20
§13 Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S)......................................."..........- 21

14 Val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse ..........................................-..--................ 22

15 Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse..................................-...-....----.......-...23
24§16 Val av tre revisorer och tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för 2014
25§17 Val av uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter Joy Nilsson (M)

§18 Avsägelse av uppdrag i tekniska nämnden och ev. fyllnadsval efter Richard Öberg (S)..... 26
19 Avsägelse av uppdrag i socialnämnden och ev. fyllnadsval efter Rickard Severin Ekström

27
(S)

§20 Väckt medborgarförslag om hörselutmstning i kommunfullmäktiges sammanträdesloka]
28

2921 Väckt medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat
22 Väckt medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor i Staffanstorps

30
kommun

§23 Väckt medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter.................................. 31
§24 Väckt medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla Djurslövsvägen. ......32

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^(^ \ ^



5(49)
-A Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

34§25 Väckt medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn till väg 108
3526 Väckt medborgarförslag om centralt placerad lokal
36§27 Väckt medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup
38§28 Remittering av motion 3 om fritidsgård i HJärup
39§29 Inkommen interpellation om revisionens arbete
4030 Anmälningar kf 2014-02-03

31 Inkommen interpellation om bredbandsutbyggnad i Hjärup................................................... 41
4232 Remittering av motion om utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen

§33 Remittering av motion om tillagningskök vid Mellanvångs- och Anneroskolorna............... 43
34 Val av nämndeman i Lunds Tingsrätt efter Emelie Sjöström (S).........-.........".............-...".. 44

45§35 Val av två huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund Sydvästra 2014-2018
§36 Val av begravningsombud i Uppåkra församling efter Olle Möller (S)................................... 46

47§37 Väckt medborgarförslag om Sockerbruksgården
,.4838 Inkommen interpellation om nybyggnation av Vallby 21:3

4939 Remittering av motion om bygga rätt från början

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§1 Ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun
2013-KS-48

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
l. Ändring i ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun i enlighet
med i ärendet föreliggande attestdirektiv godkärms.

Arendebeskrivning

Ärendet avser ändringar i avsnittet attestdirektiv i det samlade
ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 135, 2013
Tj ansteskrivelse
Attestdirektiv

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommuns fy relsens beslutsförslag:
Ändring i ekonomistyrdirektivet för Staffanstorps kommun i enlighet
med i ärendet föreliggande attestdirektiv godkänns.

Yrkanden

Christian Sonesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag *

Beslutsgäng
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

iH
^



-A Kommunfullmäktige 7(49)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§2 Antal ersättare i kommunfullmäktige
2013-KS-315

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
l. Antalet ersättare i kommunfullmäktige/ för kommande mandatperiod
efter valet 2014, ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i
Staffanstorps kommun dock med ett minimum av två ersättare.

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige skall enligt 5 kap 4 § 2 st i kommunallagen fatta
beslut om antalet ersättare i Kommunfullmäktige. Sådant beslut ska vara
fattat före den l mars under valåret och avser kommande mandat period
efter valet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 144, 2013
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens beslutsförslag:
l. Antalet ersättare i kommunfullmäktige/ för kommande mandatperiod
efter valet 2014, ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i t

Staffanstorp? kommun dock med ett minimuni av två ersättare.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrka n de

^ ^



8(49)^ Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§3 Redovisning av motioner och medborgarförslag
2013-KS-305

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
l. Lämnad redovisning av ej färdigt beredda motioner och
medborgarförslag godkänns.

2. Informationen läggs till handlingarna.
.a

Ärendebeskrivning

Kansliet har gjort en sammanställning över ej färdigt beredda motioner
och medborgarförslag. Sammanställningen Över ej färdigt beredda
motioner och medborgarförslag ska enligt -kommunfullmäktiges
arbetsordning behandlas vid fullmäktige första ordinarie sammanträde

* G

varje är f

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 145, 2013
Tjänsteskrivelse daterad 2013-11-25 +

Sammanställning över ej färdigt beredda motioner och me db or garf or slag t

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutsförslag:
l. Lämnad redovisning av ej färdigt beredda motioner och
medborgarförslag godkänns.

2. Informationen läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrka n d e

/
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m h >

SAMMANTRÄDES PROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§4 Besvarande av motion om utarbetande av

representationsdokument
2013-KS-245

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
l. Motionen anses bifallen med det i ärendet redovisade.

Arendebeskrivning
Ärendet avser besvarande av motion om utarbetande av

representationsdokument väckt av Lena Persson (FP) m.fl.

Då det Representationsreglemente för Staffanstorps kommun som antogs
av kommunfullmäktige den 2 december 2013 följer motionärens förslag
anses motionen bifallen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 146, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens beslutsförslag:
l. Motionen anses bifallen med det i ärendet redovisade.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

f>-^.s.

'^ ^
f/ f/'
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a Kommunfullmäktige 10(49)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§5 Besvarande av motion om alkoholpolicy vid representation
2013-KS-254

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
l. Motionen anses bifallen med det i ärendet redovisade.

Arendebeskrivning

Ärendet avser besvarande av motion om alkoholpolicy vid representation
för Staffanstorps kommun väckt av Lena Persson (FP) m.fl.

Då det Representationsreglemente för Staffanstorps kommun som antogs
av kommunfullmäktige den 2 december 2013 följer motionärens förslag
anses motionen bifallen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 147, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens beslutsförslag:
l. Motionen anses bifallen med det i ärendet redovisade.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbesfyrkande

^^ \
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.% SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§6 Besvarande av motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder
i Grevie

2013-KS-241

Kommunfullmäktiges beslut

l. Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie överlämnas till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för
beredning och beslut.

2. Motionen anses därmed besvarad.

Arendebeskrivning
*

Ärendet avser besvarande av motion om hrafiksäkerhetshöjande åtgärder
i Grevie väckt av Carina Dilton (S).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 148, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsens beslutsförslag:
l. Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie överlämnas till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden för
beredning och beslut.

2. Motionen anses därmed besvarad.

Yrkanden

Carina Dilton (S) yrkar/ i första hand att kommunfullmäktige beslutar
remittera motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden för yttrande och i andra hand att kommunfullmäktige
beslutar bifalla motionen. Helene öhman (FP) instämmer i Carina Diltons
(S) första handsyrkande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd råg s bestyrka n d e
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12(49)
-flfc Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts/ g 6

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Carina DUtons (S) förstahandsyrkande om
remittering av motionen mot Christian Sonessons (M) yrkande om att
kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ska besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Christian Sonessons (M) yrkande i denna del.

Omröstning 1
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordnmg/
Ja: Bifall till Christian Sonessons (M) yrkande.
Nej: Bifall till Carina Diltons (S) förstahandsyrkande .

Med 24 ja-röster mot 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med Christian Sonessons (M) yrkande/ se bilaga l.

n

Beslutsgång
Därefter ställer ordföranden Carina Diltons (S) andrahandsyrkande om
bifall till motionen mot Christian Sonessons (M) yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Christian Sonessons (M) yrkande.

Omröstning 2
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnmgsordnmg/
Ja: Bifall till Christian Sonessons (M) yrkande.
Nej: Bifall till Carina Diltons (S) andrahandsyrkande.

Med 27 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med Christian Sonessons (M) yrkande/ se bilaga 2.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

<^ ^'7
l
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Kommunfullmäktige 13(49)
^

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
*p

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 6

Reservationer

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig mot
taget beslut/ se bilaga 3.

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig muntligt mot taget beslut.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^^



Bilaga l
**

VOTERINGSUSTA VID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
.* o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 3 FEBRUARI 2014

.*

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende § ^ NR l

o

IA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M Jur^isPorutis x

Torbjörn LÖvendahl s x

Christian Sonesson M x

Laila Olsen s x

Henrik Lethin M x

Nina Vidovic M x

Pierre Sjöström s x

B]Öm Magnusson FP x

Rolf Lind MP x

Liliana Lindström M x

LeifWidmark x

Carina Dilton s x

Nils-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

Björn Stisborg s x

Yvonne Nilsson c x

BentLagergren M x

Shkurte Xhemajli M x
* *

Helene Öhman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lindell x

Agneta Nilsson s Solveig Ohlsson x

Morgan Jonsson M x

Cecilia Cavallin MP x

Margareta Pauli M x

Pia Jönsson s Gopakumar Naijr x

Sune Cederpil M x
^

Maxjörgensen M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SF x

Mia Hamnedalen M Magnus Wibäck x

Eric Tabich M Bföm Holmberg x

Marie Saltarski s x

Thomas Carlstedt M x

Lena Persson FP x

Pierre Lindberg M x

ReneeStigborg s x

Björn Larsson c Lennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Eric Hamilton M Bertil Pabn x

Ewa Thalén Finne M x

(^ ^ ^ 24 16



Bilaga 2
*

VOTERINGSLISTAVID KOMMUNFULLMÄKTIGES ORDINARIE
** o

SAMMANTRÄDE MÅNDAGEN DEN 3 FEBRUARI 2014

* »

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ärende §6NR 2

D

JA NEJ AVSTÅR

Michael Sandin M Jurgis Porutis 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

B] öm Magnusson pp x

Rolf Lind MP x

Liliana Lmdström M x

Leif Widmark x

Carina Dilton s x

NiIs-Ove Mårtenson M x

Bertil Persson M x

BjÖm Stigbor^ s x

Yvonne Nilsson c x

Berit La^er^ren M x

Slikurte XhemajU M x
f

Helene Ohman FP x

Kjell Jönsson SPI Gunnar Lmdell x

Ap^ieta Nilsson s Solveig Ohlsson x

Morgan Jonsson M x

Cecilia CavaUin MP x

Margareta Pauli M x

Pia Jönsson s Gopakumar Natr x

Sune Cederpil M x
f- ^

Max Jörgensen M x

Werner Unger s x

Ralph Friberg SP x

M;ia Hamnedalen M Magnus Wibäck x

EricTabich M Bföm Holmberg x

Marie Saltarski s x

Thomas Carlstedt M x

Lena Persson FP x

Pierre Lindberg M x

Renée Stigborg s x

Björn Larsson c Lennart Svensson x

Magnus Lunderquist KD x

Eric Hamilton M Bertil Palm x

Ewa Thalén Finne M x

a w. ^ 27 13
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Reservation motion gällande trafik- <iS
g»säkerhetshöjande åtgärder kring Grevie w

^Vi har åter blivit förvägrade av den moderatledda majoriteten att fä vår motion utredd av
.»,

berörda nämnder innan beslutet tas i Kommunfullmäktige. Det kommunala
beredningstvånget innebär att ett ärende som väckts i fullmäktige måste beredas av
kommunstyrelsen innan det får avgöras av fullmäktige. Beredningstvånget innebär, utöver
beredningen av kommunstyrelsen, att fullmäktigeärendena också ska beredas av den/de
nämnd/nämnder vars verksamhetsområde ärendet berör eller av berörd fullmäktigeberedning. A v
förarbetena till kommunallagen framgår att huvudregeln är att en nämnd alltid får yttra sig i ett
ärende som berör nämndens verksamhetsområde. Den moderatledda majoriteten väljer an
behandla och besluta om motionen i en nämnd eller flera nätunder istället för att beslutet tas i
kommun-flillmäktige. Detta strider mot vår uppfattning om hur en motion ska behandlas i en
kommun.
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Grevie är ett område som har ett hårt tryck på sig, gällande utbyggnad. Det finns ingen helhetssyn
för hur området skall expandera. Den moderatledda majoriteten i Staffanstorp har tillåtit området
att expandera utan att effekterna har blivit utredda. Trafiken t. ex. Dragonvägen är en smalliten
väg som går genom en del av området. Detta är en väg som inte är anpassad för att två bilar skall
mötas. Vid möte så måste en av bilarna köra in i på någons tomt. Detta är givetvis inte
acceptabelt. Dragonvägen är en väg som även används av traktorer, som ridväg samt som skolväg
för barnen som bor i området. Detta är en väg som inte är säker, för barnen som skall fa sig till
skolbussen. Det är därför dags att kommunen tar ett helhetsgrepp kring trafiksäkerheten innan en
olycka händer. Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige ger Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring
trafiksäkerhetsfrågor i Grevie, att ej bevilja bygglov för nya bostäder i Grevie, (så länge frågan
inte är löst).

Vi reserverar oss till förmån for vår motion

För Socialdemokraterna

Staffanstorp den 3 februari 2014

^i <^0'^(//f),
/

Piette Sjöström (S)
./

/(^ ^y ^



14(49)Ja Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§7 Besvarande av motion om insynsplatser i kommunens
nämnder

2013-KS-246

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
1.1 reglementet för Staffanstorps kommuns styrelser och nämnder/ under

//

p 1.2 "Nämndernas arbetsformer"/ under mellanrubriken "Narvarorätt /

göra tillägg av:
Vid sammanträde med Staffanstorps Kommuns kommunstyrelse och dess//

nämnder äger en företrädare för i kommunfullmäktige företrätt parti som inte är
representerat genom ledamot eller ersättare i nämnden rätt att närvara. Den som
närvar på insynsplats har rätt att delta i överläggningar men inte i beslut.

Endast den som är vald eller utsedd ledamot eller ersättare för sådant
parti som sägs i första stycket får av det parti han företräder utses att ha
en insynsplats i kommunstyrelsen och nämnderna

n

Insynsplats är personlig och utan ersättare *

Den som har en insynsplats har inte rätt till ersättning enligt gällande
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för närvaro vid
kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden/"

l

2. Motionen anses därmed bifallen.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser besvarande av motion om insynsplatser i kommunens
nämnder väckt av Rolf Lind (MP) m.fl.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 149, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
h.

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 7

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens beslutsfÖrslag:
1.1 reglementet för Staffanstorps kommuns styrelser och nämnder/ under

//

p 1.2 "Nämndernas arbetsformer"/ under mellanmbriken //Närvarorätt /

Forts/ § 9

göra tillägg av:
Via sammanträde med Staffanstorps Kommuns kommunstyrelse och dess//

nämnder äger en företrädare för i kommunfullmäktige företrätt parti som inte är
representerat genom ledamot eller ersättare i nämnden rätt att närvara. Den som
närvar på insynsplats har rätt att delta i överläggningar men inte i beslut.

Endast den som är vald eller utsedd ledamot eller ersättare för sådant
parti som sägs i första stycket får av det parti han företräder utses att ha
en insynsplats i kommunstyrelsen och nämnderna

Insynsplats är personlig och utan ersättare »

Den som har en insynsplats har inte rätt till ersättning enligt gällande
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda för närvaro vid
kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden.//

2. Motionen.r-nses därmed bifallen.

Yrkanden

Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från Rolf Lind (MP) och
Magnus Lunderquist (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det firms ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

«/
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
.

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§8 Besvarande av motion om resegaranti inom färdtjänsten
2013-KS-251

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens
förslag

l. Socialnämnden får i uppdrag att i underlag för upphandling av
färdtjänst från och med 2015 ska ingå krav på resegaranti.

2. Motionen bifalls.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser besvarande av motion om resegaranti inom färdtjänsten
väckt av Magnus Lunderquist (KD).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut g 150, 2013
Tjänsteskrivelse
Motion

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens beslutsförslag;
l. Socialnämnden får i uppdrag att i underlag för upphandling av
färdtjänst från och med 2015 ska ingå krav på resegaranti.

2. Motionen bifalls.

Yrkanden

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande från Magnus
Lunderquist (KD)/ Pierre Sjöström (S)/ Gunnar Lindell (SPI) och Cecilia
Cavallin (MP)/ bifall till kommunstyrelsens förslag.

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det ar
kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

<^ ^̂ 4";



t +

A

17(49)-a Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
d

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§9 Besvarande av motion om Hjärups gamla idrottsplats
2013-KS-202

Kommunfullmäktiges beslut
l. Bordlägga ärendet för att motionen och det medborgarförslag som rör
motion om Hjärups gamla idrottsplats ska behandlas samtidigt vid
kommunfullmäktiges nästkommande ordinarie sammanträde

»p

Ärendebeskrivning
Ärendet avser besvarande av motion om Hjärups gamla idrottsplats väckt
av Pierre Sjöström (S).

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 164, 2013
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens beslutsförslag:
l. Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen

t

Yrkanden

Pierre Sjöström (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bordlägga
ärendet för att motionen och det medborgarförslag som rör motion om
Hjämps gair1a idrottsplats ska behandlas samtidigt vid
kommunfullmäktiges nästkommande ordinarie sammanträdef

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande om bordläggning
och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta yrkande.

t

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§10 Återkallande av motion om att demokratisera Staffanstorps
kommun

2013-KS-259

Kommunfullmäktiges beslut

l. Beredningsuppdraget till kommunstyrelsen återkallas med hänvisning
till inkommen skrivelse om återkallande av motion om att demokratisera
Staffanstorps kommun.

2. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-01-23
Skrivelse om återkallande av motion inkommen 2013-12-23
Kommunfullmäktiges beslut g 152, 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Kansliets beslutsförslag:
l. Beredningsuppdraget till kommunstyrelsen återkallas med hänvisning
till inkommen skrivelse om återkallande av motion.

2. Ärendet avskrivs från vidare handläggning. *

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrka n de
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§11 Besvarande av interpellation om anlitandet av
advokatbyrån Maqs Law f i rm
2013-KS-291

Kommunfullmäktiges beslut

l. Ärendet läggs till handlingarna.

»s

Ärendebeskrivning

Cecilia Cavallm (MP)har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande om anlitande av advokatbyrån Maqs Law
firm. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i december
2013 att interpellationen får ställas.

Vid dagens sammanträde besvarade kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson (M) interpellationen enligt skritligt interpellationssvar
daterat 2014-01-23.

Efter yttrande från Cecilia Cavallin (MP)/ Pierre Sjöström (S)/ Björn
Magnusson (FP)/ ordföranden Ewa Thalén Finne (M)/ och Björn Stigborg
(S) konstaterar ordföranden att ordet ej begärs för ytterligare anföranden
och förklarar överläggningen avslutad.

Beslutsunderlag

Interpellaton

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§12 Interpellation om OVK-kontroIlen i Staffanstorps förskolor
och skolor

2013-KS-292

Kommunfullmäktiges beslut
* <

l. Ärendet läggs till handlmgarna.

Arendebeskrivning

Cecilia Cavallin (MP)har lämnat in en interpellation ställd till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande om OVK-kontroll i Staffanstorps
förskolor och skolor. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde i december 2013 att interpellationen får ställas.

Vid dagens sammanträde besvarade miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil Persson (M)
mterpellationen enligt skriftligt mterpellationssvar daterat 2014-01-22.

Efter yttrande från Cecilia Cavallm (MP) konstaterar ordföranden att
ordet ej begärs för ytterligare anföranden och förklarar överläggningen
avslutad.

Beslutsunderlag

Interpellation

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
.

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§13 Val av ny ersättare i valnämnden efter Emelie Sjöström (S)
2014-KS-13

Kommunfullmäktiges beslut
l. Till ersättare i valnämnden för resterande del av mandatperioden utse
Ingvar Carlsson (S)/ Glasförbryllaren 72, 245 35 Staffanstorp »

s

Ärendebeskrivning
.* 1

Emelie Sjöström (S) entledigades från uppdraget som ersättare l

valnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 december
2013.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår att Ingvar Carlsson (S) utses till ersättare i
valnämnden efter Emelie Sjöström (S).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1
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SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§14 Val av två ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse
2014-KS-14

Kommunfullmäktiges beslut
l. Till ledamot i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 utse Nils-
Ebbe Holgersson (C)/ Mossheddingevägen 156-88, 245 91 Staffanstorp.

2. Till ledamot i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 utse
Solveig Ohlsson (S)/ Farinvägen 27, 245 33 Staffanstorp.

..

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter i Theodor Jönssons
stiftelse för tiden 2014-2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår att Nils-Ebbe Holgersson (C) och Solveig
Ohlsson (S) utses till ledamöter i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-
2017

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§15 Val av tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse
2014-KS-40

Kommunfullmäktiges beslut
l. Till ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 utse Gerty
Linden (S)/ Valthornsgränd 4/ 245 42 Staffanstorp.

2. Till ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 utse Jurgis
Porutis (M)/ Lagmansvägen 26, 245 42 Staffanstorp.

3. Till ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för tiden 2014-2017 utse
Agneta Samefors (-)/ Korsåkersvägen 41, 226 50 Lund.

Arendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse tre ersättare i Theodor Jönssons stiftelse
för tiden 2014-2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår att Gerty Linden (S)/ Jurgis Porutis (M) och
Agneta Samefors (--) utses till ersättare i Theodor Jönssons stiftelse för
tiden 2014-2017.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§16 Val av tre revisorer och tre ersättare i Theodor Jönssons
stiftelse för 2014

2014-KS-41

Kommunfullmäktiges beslut
l. Till revisor i Theodor Jönssons stiftelse för 2014 utse Sture Nilsson (S)/
Gullregns vägen 5/ 245 44 Staffanstorp.

2. Till revisor i Theodor Jönssons stiftelse för 2014 utse Gert-Inge
Hanshammar (M)/ Lutavägen l/ 245 42 Staffanstorp.

3. Till revisor i Theodor Jönssons stiftelse för 2014 utse Anders Isaksson
(M)/ Snöbärsvägen 10, 245 44 Staffanstorp.

4. Till revisorersättare i Theodor Jönssons stiftelse för 2014 utse Nils-
Arvid Persson (FP)/ Lutavägen 7/ 245 42 Staffanstorp.

5. Till revisorersättare i Theodor Jönssons stiftelse för 2014 utse Rune
Lindahl (M)/ Finalvägen 16, 245 42 Staffanstorp.

6. Till revisorersättare i Theodor Jönssons stiftelse för 2014 utse Mona
Erlandsson (M)/ Knutsborg 51, 245 45 Staffanstorp.
.a

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse tre revisorer och tre revisorersättare i
Theodor Jönssons stiftelse för 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår att som revisorer i TT-ieodor Jönssons stiftelsen för
2014 utse Sture Nilsson (S)/ Gert-Inge Hanshammar (M) och Anders
Isaksson (M) samt som revisorersättare för 2014 utse Nils-Arvid Persson
(FP)/ Rune Lindahl (M) och Mona Erlandsson (M).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§17 Val av uppdrag som nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter
Joy Nilsson (M)
2014-KS-12

Kommunfullmäktiges beslut
l. Till nämndeman vid Lunds Tingsrätt utse Elisabeth Hanshammar (M)/
Lutavägen l 245 42 Staffanstorp.

Arendebeskrivning

Joy Nilsson (M) entledigades från bland annat uppdraget som
nämndeman vid Lunds Tingsrätt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 2 december 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet
Valberedningen föreslår att Elisabeth Hanshammar (M) utses som ny
nämndeman vid Lunds Tingsrätt efter Joy Nilsson (M).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§18 Avsägelse av uppdrag ("tekniska nämnden och ev.
hh

fyllnadsval efter Richard Öberg (S)
2014-KS-15

Kommunfullmäktiges beslut

l. Richard Öberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i tekniska
nämnden.

* *

2. Val av ny ledamot till tekniska nämnden efter Richard Öberg bordläggs
till nästkommande ordinarie sammanträde.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§19 Avsägelse av uppdrag i socialnämnden och ev. fyllnadsval
efter Rickard Severin Ekström (S)
2014-KS-24

Kommunfullmäktiges beslut

l. Rickard Severin Ekström (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
socialnämnden.

2. Till ledamot i socialnämnden för resterande del av mandatperioden
utse Gopakumar Nair (S)/ Rörmebergavägen 4/ 245 38 Staffanstorp.

3. Till ersättare i socialnämnden för resterande del av mandatperioden
utse Torbjörn Lövendahl (S)/ Vetevägen 15, 245 43 Staffanstorp.

Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår att Gopakumar Nair (S) utses som ny ledamot i
socialnämnden efter Rickard Severin Ekström (S) samt att Torbjörn
LÖvendahl (S) utses som ersättare i socialnämnden efter Gopakumar Nair
(S).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§20 Väckt medborgarförslag om hörselutrustning i
kommunfullmäktiges sammanträdeslokal
2013-KS-327

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om hörselutrustnmg i kommunfullmäktiges
sammanträdeslokal remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.
p

Arendebeskrivning

Medborgarförslag om högtalare och hörselslinga i kommunfullmäktiges
sammanträdeslokal har mkommit till Staffanstorps kommun den 9
december 2013.

Förslagsställaren menar att det är svårt att följa debatten i sin helhet på
grund av den dåliga ljudnivån i den nedre delen av kommunfullmäktiges
sammanträdeslokal.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd Överlämna att besluta j ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfuUmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaget nedan.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-01-16

Medborgarförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som
medborgarforslaget rör/ föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa
Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
kommuTLStyrelsen för yttrande.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§21 Väckt medborgarförslag om att införa varannan dag
vegetarisk mat
2013-KS-335

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
.»

Arendebeskrivning
Medborgarförslag om att införa varannan dag vegetarisk mat har
inkommit till Staffanstorps kommun den 16 december 2013.
Förslagsställaren menar att varannan dag vegetarisk mat bör införas i alla
Staffanstorps kommuns verksamheter för att bl.a. minska
växthuseffekten.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
prmcipiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaget nedan.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-01-20

MedborgarfÖrslag

Förslag till beslut på sammanträdet
Då det ankommer på kommunfullmäktige att svara på sådana frågor som
medborgarförslaget rör/ föreslår kommunfullmäktiges ordförande Ewa
Thalén Finne (M) att medborgarfÖrslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§22 Väckt medborgarförslag om att införa källsortering i
hushållens soptunnor i Staffanstorps kommun
2013-KS-336

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor i
Staffanstorps kommun överlämnas till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

pp

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag om att införa källsortering i hushållens soptunnor i
Staffanstorps kommun har inkommit till Staffanstorps kommun den 16
december 2013.

Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun bör införa källsortering
i hushållens soptunnor.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd Överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om t

beslutsförslaget nedan.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-01-16

MedborgarfÖrslag

Förslag till beslut på sammanträdet
I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar for sådana
frågor som medborgarförslagetrör, därför föreslår KommunfuUmäkti^s
ordförande Ewa Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för beredning och beslut.

UtdragsbestyrkandeOrdförandens signatur Justerandes signatur
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§23 Väckt medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta
produkter
2013-KS-337

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkta produkter
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut <

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag om ekologiska och rättvisemärkte produkter har
inkommit till Staffanstorps kommun den 16 december 2013
Förslagsställaren anser att Staffanstorps kommun borde se över sina
upphandlingar och ta ett viktigt steg för att bidra till miljön och en
rättvisare värld genom att köpa allt som går ekologiskt och rättvisemärkt.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd Överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaset nedan.

/

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-01-20

Medborgarförslag

Förslag till beslut på sammanträdet
I Steffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana
frågor som medborgarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges
ordförande Ewa Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ 1^
^
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JA Kommunfullmäktige 32(49)

m .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§24 Väckt medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen
och Lilla Djurslövsvägen
2013-KS-345

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och Lilla
Djurslövsvägen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

»

Arendebeskrivning

Medborgarförslag om cykelväg mellan Västanvägen och L.illa
Djurslövsvägen har inkommit till Staffanstorps kommun den 30 december
2013.

FörslagsstäIIaren menar att det finns många goda motiv att anlägga en
cykelväg/gångsrig mellan Västanvägen och Ulla DjurslÖvsvägen, bland
annat ökad tillgänglighet till nära rekreation för boende i Staffanstorps

* .*

tätort.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande km efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att Överlämna medborgarförslaget Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaget nedan.

Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 2014-01-26

Medborgarförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana
frågor som medborgarförslaget rör/ därför föreslår kommunfullmäktiges

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^^p
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 24

ordförande Ewa Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för beredning och beslut.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ 41
^
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Kommunfullmäktige 34(49)
.A

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§25 Väckt medborgarförslag om cykelväg från Knästorps kvarn
till väg 108
2014-KS-10

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om förlängning av cykelväg från Knästorps kvarn till
väg 108 överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut l

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag om föriängnmg av cykelväg från Knästorps kvarn till
väg 108 har inkommit till Staffanstorps kommun den 7 januari 2014.
Förslagsställaren menar att cykelvägen till Lund känns otrygg kvälls- och
nattetid. Förslagsställaren anser därför att cykelvägen bör förlängas från
Knästorps kvarn till väg 108.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslae;et nedan.

rf

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-01-16

Medborgarförslag

Förslag tilt beslut på sammanträdet
I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar för sådana
frågor som medborgarförslaget rör/ därför föreslår kommunfullmäktiges
ordförande Ewa Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för beredning och beslut.

Ordförandens signatur Jusferandes signatur Utdragsbestyrkande

w^
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Kommunfullmäktige 35(49)
^

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§26 Väckt medborgarförslag om centralt placerad lokal
2013-KS-321

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om centralt placerad lokal överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
.

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag om centralt placerad lokal har inkommit till
Staffanstorps kommun den 4 december 2013 *

Förslagsställaren menar att en väl utformad lokal som har en kapacitet att
ta emot många personer är nödvändigt för att behålla ett rikt föreningsliv
i Staffanstorps kommun.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller arman nämnd överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag/ utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium, lägga
fram förslag till beslut om att Överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaget nedan.

Förslag till i/eslut på sammanträdet
I Staffanstorps kommun är det kommunstyrelsen som svarar för sådana
frågor som medboigarförslaget rör, därför föreslår kommunfullmäktiges
ordförande Ewa Thalén Finne (M) att medborgarfÖrslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2014-01-20

Medborgarförslag

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

wå
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36(49)Kommunfullmäktige^

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§27 Väckt medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i
Hjärup
2014-KS-30

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag
l. Medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup överlämnas
till Kommunstyresen för beredning och beslut.
t»

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag om grusplanen vid Lottas väg i Hjärup har inkommit
till Staffanstorps kommun den 20 januari 2014.
FÖrslagsställaren anser att grusplanen vid Lottas väg i Hjärup bör rustas
upp tiii en så kallad multiplan. En multiplan gör det möjligt för barn och
ungdomar att spela så kallad spontanfotboll även under höst och
vintertid.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får fullmäktige till
kommunstyrelsen eller annan nämnd överlämna att besluta i ett ärende
som har väckts genom medborgarförslag, utom om ärendet är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunfullmäktiges
ordförande kan efter samråd med kommunfullmäktiges presidium/ lägga
fram förslag till beslut om att överlämna medborgarförslaget. Sådana
beslut får fattas utan föregående beredning. Samråd har hållits om
beslutsförslaget nedan.

Beslutsunderlag t

Skrivelse daterad 2014-01-20

Medborgarförslag

Förslag till beslut på sammanträdet
I Staffanstorps kommun är det tekniska nämnden som svarar for sådana
frågor som medborgarförslagetrör, därförföreslårkommunfullmäkti^es
ordförande Ewa Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
tekniska nämnden för beredning och beslut.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^
\
\
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM; 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

Forts. ^ 27

Yrkanden

Christian Sonesson (M) yrkar med instämmande från ordföranden Ewa
Thalén Finne (M) att medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut t

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
Christian Sonessons (M) yrkande om överlämning till kommunstyrelsen
för beredning och beslut.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrka n de

^̂ ^
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^ Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
»

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§28 Remittering av motion 3 om fritidsgård i Hjärup
2013-KS-339

Kommunfullmäktiges beslut
l. Motion 3 om fritidsgård Hjärup remitteras till kommunstyrelsen för
beslut om beredning.

B

Arendebeskrivning

Rolf Lind (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med
rubriken "Motion 3 om fritidsgård i Hjärup" där han yrkar "att kultur-
och fritidsnämnden tar tillvara på tillfället att inrätta en fullvärdig
fritidsgård för Hjärups ungdomar i stationsbyggnaden //

*

Beslutsunderlag
Motion från Rolf Lind (MP)

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

<^25 ^̂ ^
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m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§29 Inkommen interpellation om revisionens arbete
2014-KS-26

Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

t

Ärendebeskrivning
Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en interpellation om revisionens
arbete ställd till kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
Eftersom interpellationen rör revisionens arbete kommer revisionen att
besvara interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation från Cecilia Cavallm (MP).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4?^ ^



40(49)^ Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
N

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§30 Anmälningar kf 2014-02-03
2014-KS-11

Kommunfullmäktiges beslut

l. Informationen läggs till handlingarna *

Beslutsunderlag

a) Tekniska nämndens beslut g 64/13 gällande motion om långsiktig va-och
beläggningsplan för Staffanstorps kommun. Dnr 2013.70

b) Tekniska nämndens beslut § 65/13 gällande motion om anläggning av
utegym i Hjärup. Dnr 2013.44

c) Tekniska nämndens beslut § 69/13 gällande medborgarfÖrslag om att lägga
igen järnvägsövergångar i hela Staffanstorps kommun. Dnr 2013.129

d) Tekniska nämndens beslut g 70/13 gällande medborgarförslag om att se
över säkerheten på Planetvägen mot Kyrkbyns förskola. Dnr 2013.125

e) Tekniska nämndens beslut g 71/13 gällande riktlinjer för hantering av
tillstånd för lösa och fasta reklamskyltar och tidningsställ. Dnr 2013.257

f) Ks § 133/13, ekonomisk uppföljning för Staffanstorps kommun januari
oktober 2013. Dnr 2013.21

g) MÖtesanteckningar från ägarträff 2013-12-10 med Sydvatten AB.
t

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ft7, 'é
^



^ Kommunfullmäktige 41(49)

m . p

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§31 Inkommen interpellation om bredbandsutbyggnad i Hjärup
2014-KS-43

Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Arendebeskrivning

Björn Magnusson (FP) har lämnat in en interpellation om
bredbandsutbyggnad i Hjärup ställd till kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson (M).

Beslutsunderlag

Interpellation från Björn Magnusson (MP).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

^'{^.'-,
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42(49)-a Kommunfullmäktige

m .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§32 Remittering av motion om utfart från Lommavägen till
Gamla Lundavägen

2014-KS-49

Kommunfullmäktiges beslut
l. Motion om utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arendebeskrivning
Rolf Lind (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med
rubriken "Motion om utfart från Lommavägen till Gamla Lundavägen"
där han yrkar "att Lommavägens utfart till Gamla Lundavägen breddas
så långt bakåt som det går så att det ges möjlighet till två filer söderut".

Beslutsunderlag

Motion från Rolf Lind (MP).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^
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^ Kommunfullmäktige 43(49)

^%^ SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§33 Remittering av motion om tillagningskök vid Mellanvångs-
och Anneroskolorna

2014-KS-50

Kommunfullmäktiges beslut

l. Motion om tillagrdngskök vid Mellanvångs- och Anneroskolorna
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

.

Arendebeskrivning
Cecilia Cavallin (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion
med rubriken "Motion om tillagningskök vid Mellanvångs- och
Anneroskolorna" där hon yrkar //att Staffanstorps kommun bygger
ordentliga kök i samband med att Mellanvångskolan och Anneroskolan
byggs om. Där ska hälsosam/ närodlad och giftfri mat kunna lagas till
elever/ personal med även närboende äldre".

Beslutsunderlag
Motion från Cecilia Cavallin (MP).

t

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrag s bestyrka n d e

r ^
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JA Kommunfullmäktige 44(49)

m pp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§34 Val av nämndeman i Lunds Tingsrätt efter Emelie Sjöström
(S)

Kommunfullmäktiges beslut

l. Till nämndeman i Lunds Tingsrätt utse Gun Fransson (S)/
Sockerbruksvägen 7 G/ 245 35 Staffanstorp.

»It

Arendebeskrivning

Emelie Sjöström (S) entledigades från bland annat uppdraget som
nämndeman vid Lunds Tingsrätt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 2 december 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår att Gun Fransson (S) utses till nämndeman i
Lunds Tingsrätt efter Emelie Sjöström (S).

1

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ '^
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-^ Kommunfullmäktige 45(49)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§35 Val av två huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund

Sydvästra 2014-2018

Kommunfullmäktiges beslut
* 4

l. Till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund Sydvästra för tiden 2014-
2018 utse Berit Lagergren (M)/ Finalvägen 12, 245 42 Staffanstorp.

2. Till huvudman i Sparbanks stiftelsen Öresund Sydvästra för tiden 2014-
2018 utse Rune Lindahl (M)/ Finalvägen 16, 245 42 Staffanstorp.

K.

Arendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse två huvudmän till Sparbanksstiftelsen
* »

Öresund Sydvästra för tiden 2014-2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
* t

Valberedningen föreslåt att som huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund
Sydvästra för tiden 2014-2018 utse Berit Lagergren (M) och Rune Lindahl
(M).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdrags bestyr ka n de
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^ Kommunfullmäktige 46(49)

m SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§36 Val av begravningsombud i Uppåkra församling efter Olle

Möller (S)

Kommunfullmäktiges beslut

l. Till begravningsombud i Uppåkra församling utse Pierre Sjöström (S)/
Lärkvägen 110, 245 62 Hjärup.

a

Arendebeskrivning

Olle Möller (S) entledigades från sitt uppdrag som begravningsombud i
Uppåkra församling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår att Pierre Sjöström (S) utses som
begravningsombud i Uppåkra församling efter Olle Möller (S).

Ordförandens signatur Justerandes signatur Ufdragsbestyrkande

o ^
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m .

SAMMANTRADESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§37 Väckt medborgarförslag om Sockerbruksgården

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med ordförandens förslag

l. Medborgarförslag om Sockerbruksgården överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

a

Arendebeskrivning

Medborgarförslag om Sockerbruksgården har inkommit till Staffanstorps
kommun den 3 februari 2014.

Förslagsställaren föreslår att gamla stallet på Sockerbruks går d en byggs
om till lokaler som kan användas av kommunens föreningar/ företag och
privatpersoner.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag

Yrkanden

Ordföranden Ewa Thalén Finne (M) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.

o

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med detta förslag.

Ordförandens signatur Justerapdes signatur Utdragsbesfyrkande
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-a Kommunfullmäktige 48(49)

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLLDATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§38 Inkommen interpellation om nybyggnation av Vallby 21:3

Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

»

Ärendebeskrivning
Cecilia Cavallin (MP) har lämnat in en interpellation om nybyggnation av
Vallby 21:3 ställd till tekniska nämndens ordförande Berit Lagergren (M)
samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ordförande Bertil Persson
(M).

Beslutsunderlag

Interpellation från Cecilia Cavallin (MP)

l

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^ ^^ ^\r
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49(49)^ Kommunfullmäktige

m SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
pp

DATUM: 2014-02-03

STAFFANSTORPS
KOMMUN

§39 Remittering av motion om bygga rätt från början

Kommunfullmäktiges beslut
l. Motion om att bygga rätt från början överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut om beredning.

»

Arendebeskrivning

Laila Olsen (S) m.fl. har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med
rubriken "Motion/ Bygg rätt från början" där hon yrkar "att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
basutformningsprogram för Staffanstorps kommun".

Beslutsunderlag

Motion från Laila Olsen (S) m.fl.

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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