
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 1(6) 

KUNGÖRELSE DATUM: 2014-12-15 

 NÄMNDSEKRETERARE: 
Vesna Casitovski 

046-25 12 78 
Vesna.casitovski@staffanstorp.se 

 
 
 
 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 2014-12-15 
Sammanträdestid: Klockan 16.00 
Plats: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
Ordförande: Yvonne Nilsson (C) 
Övrig information: Handlingar till sammanträdet finns att hämta vid 

medborgarkontoret i Rådhuset. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde kan följas direkt 
via webb-TV. Information om detta finns på 
Staffanstorps kommuns hemsida, www.staffanstorp.se 
 
Valberedningens beslut i samtliga valärenden (nr 14-46 
enligt denna dagordning) skickas separat. 

Dagordning 

1.  Upprop  
 

 
      Kl. 16.00 
   

 

2.  Utseende av justerare och fastställande av dag, tid och plats för 
justering av protokoll  

 

 
   

 

3.  Godkännande av föredragningslistan  
 

  
 

  Ekonomiärenden m.m. 
4.  2014-KS-252 Ändring av taxa inom barnomsorgen 2015  

 

 

Föredragande:   
Handlingar: Beslut ks § 152, 2014 

Tjänsteskrivelse/konsekvensbeskrivning  

http://www.staffanstorp.se/
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Beslut ks § 83, 2014 
Beslut bun § 37, 2014 inkl skrivelse 
Beslut kf § 100, 2014 

 

  
   
 

5.  2014-KS-499 Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen och 
nämnder åren 2015-2018  

 

 
Föredragande:   
Handlingar: Beslut ks § 158, 2014 med bilaga 1 

  

   
   
6.  

2014-KS-525 Ändring av antalet ledamöter och/eller ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnderna  

 

 

Föredragande:   
Handlingar: Beslut ks § 159, 2014 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse  
 

  
    

7.  2014-KS-540 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i 
Staffanstorps kommun  

 

 

Föredragande:   
Handlingar: Beslut ks § 178, 2014 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse  
Nu gällande bestämmelser om ersättning 

 

 

  
   
 

8.  2014-KS-527 Nya regler om lokalt partistöd i Staffanstorps kommun  
 

 

Föredragande:   
Handlingar: Beslut ks § 160, 2014 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 
Regler om lokalt partistöd 

 

 

   
   
9.  

2014-KS-486 Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet 
Burlöv - Staffanstorp  

 

 Föredragande:   
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Handlingar: Beslut ks § 165, 2014 
Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Burlöv-
Staffanstorp 

 

 

  
 

  Besvarande av motioner: 

10.  2014-KS-112 Motion om att finansera inträde till Skånes Djurpark för 
elever i Staffanstorps kommun  

 

 

Föredragande:  Kl. 16.40 
Handlingar: Beslut § 175, 2014 

Kommundirektörens tjänsteskrivelse 
Beslut bun § 76, 2014 inkl. yttrande 
Motion 

 

 

  
 

  Besvarande av interpellationer och ev frågor: 

11.  
2014-KS-498 Interpellation angående rättssäkerhet i barn- och 
ungdomsutredningar på Individ- och familjeenheten ställd till 
kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Föredragande:   
Handlingar: Skriftligt interpellationssvar 

Interpellation 
Beslut kf § 174, 2014 

 

 

     
 12.  2014-KS-494 Interpellation om den öppna förskolan i Hjärup ställd till 
barn- och utbildningsnämndens ordförande  

 

 Föredragande:   
Handlingar: Skriftligt interpellationssvar 

Interpellation 
Beslut kf § 173, 214 

 

 

   
 Anmälningar: 
13.  2014-KS-494 Anmälningar  

 

 Föredragande:   
Handlingar: Sammanställning a-d 
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                                                                                                                 Kl. 16.50  
  Valärenden:                                                  

 

  14. Val av 5 kommunrevisorer samt ordförande och vice ordförande för tiden 
2015-2018 
 

15. Val av 13 ledamöter och 10 ersättare samt ordförande och två vice ord-
förande i kommunstyrelsen för tiden 2015-2018. 
 

16. Val av 11 ledamöter och 8 ersättare samt ordförande och två vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2015-2018. 
 

17. Val av 11 ledamöter och 8 ersättare samt ordförande och två vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2015-2018. 
 

18. Val av 11 ledamöter och 8 ersättare samt ordförande och två vice 
ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för tiden 2015-2018. 
 

19. Val av 11 ledamöter och 8 ersättare samt ordförande och två vice 
ordförande i socialnämnden för tiden 2015-2018. 
 

20. Val av 11 ledamöter och 8 ersättare samt ordförande och två vice 
ordförande i tekniska nämnden för tiden 2015-2018. 
 

21. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande och två vice 
ordförande i valnämnden för tiden 2015-2018. 
 

22. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare samt 1 revisor i gemensam 
samarbetsnämnd 1 (IT-nämnd) mellan Staffanstorps kommun och 
Kävlinge kommun för tiden 2015-2018. 
 

23. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare samt ordförande och vice ordförande 
samt 1 revisor i gemensam samarbetsnämnd 2 (Geoinfo) mellan 
Staffanstorps kommun och Kävlinge kommun för tiden 2015-2018. 
 

24. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare samt 1 revisor i gemensam 
samarbetsnämnd 3 (vissa kommuninterna stöd- och servicetjänster) 
mellan Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner för tiden 2015-2018. 
 

25. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ordförande i kommunala 
handikapprådet för år 2015. 
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26. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande  

i Kommunala Seniorrådet för år 2015. 
 

27. Val av överförmyndare och ersättare. 
 

28. Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Staffanstorps Centrum AB från ordinarie bolagsstämma  
2015 till slutet av 2018-års ordinarie bolagsstämma, 2 lekmannarevisorer 
och 2 ersättare samt val av 1 revisor och 1 revisorsersättare  
(utses av bolagsstämman). 
 

29. Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Staffanstorpshus AB från ordinarie bolagsstämma 2015 till 
slutet av 2018-års ordinarie bolagsstämma, 2 lekmannarevisorer och 2 
ersättare samt val av 1 revisor och 1 revisorsersättare (utses av 
bolagsstämman). 
 

30. Val av 3 ledamöter och 3 suppleanter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Staffanstorps Kommunfastigheter AB från ordinarie 
bolagsstämma 2015 till slutet av 2018-års ordinarie bolagsstämma, 2 
lekmannarevisorer och 2 ersättare val av 1 revisor och 1 revisorsersättare 
(utses av bolagsstämman). 
 

31. Val av 3 ledamöter och 3 suppleanter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Staffanstorps Energi AB från ordinarie bolagsstämma 2015 
till slutet av 2018-års ordinarie bolagsstämma, 2 lekmannarevisorer och 2 
ersättare samt val av 1 revisor och 1 revisorsersättare (utses av 
bolagsstämman). 
 

32. Val av 3 ledamöter och 1 vice ordförande i styrelsen för Business Port 
Staffanstorp AB från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av 2018-års 
ordinarie bolagsstämma. 
 

33. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen för Staffanstorps Fibernät AB från ordinarie bolagsstämma 2015 
till slutet av 2018-års ordinarie bolagsstämma, 2 lekmannarevisorer och 2 
ersättare samt val av 1 revisor och 1 revisorsersättare (utses av 
bolagsstämman). 
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34. Val av ombud och ersättare för ombud företrädande Staffanstorps kom-
muns aktier vid bolagsstämmor i samtliga av kommunen hel- och delägda 
aktiebolag under åren 2015-2018. 
 

35. Val av ombud och ersättare för ombud företrädande Staffanstorps 
kommun vid stämmor i föreningar under åren 2015-2018. 
 

36. Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt ordförande samt val av revisor och 
revisorsersättare för FINSAM (samordningsförbund Burlöv-Staffanstorp). 
 

37. Val av 4 ombud och 4 ersättare till Kommunförbundet Skånes 
förbundsmöte. 
 

38. Val av ledamot och ersättare i AB Malmöregionens Avlopp 
 

39. Val av ledamot och ersättare till Uppåkra Arkeologiska Center 
 

40. Val av 2 godemän med sakkunskap i jordbruksfrågor för tiden 2015 – 
2018. 
 

41. Val av 2 godemän med sakkunskap i tätortsfrågor för tiden 2015-2018. 
 

42. Val av 10 nämndemän för år 2015. 
 

43. Val av revisor och revisorsersättare i av Staffanstorps kommun förvaltade 
stiftelser för tiden 2015-2018. 
 

44. Val av 3 ledamöter i styrelsen för Helfrid och Lorentz Nilssons stiftelse 
för tiden 2015-2018. 
 

45. Val av 3 revisorer och 3 revisorsersättare i Theodor Jönssons stiftelse år 
2015. 
 

46. Val av borgerliga begravningsofficianter för perioden 2015-2018 
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