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m Sammanträdesdatum 2012-04-02

STAFFAN STORPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen
den 2 april 2012, klockan 18.00 -18.10

Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf Laila Olsen (S)
Torbjörn Lövendahl (S) Liliana Lindström (M)
Berit Lagergren (M) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Beräl Persson (M)
Henrik Lethin (M) Eric Tabich (M)

< 1

Nino Vidovic (M) Helene Ohman (FP)
Yvonne Nilsson (C)

övriga deltagande Werner Unger (S) Solveig Ohlsson (S)
Shkurte Xhemajli (M) Eric Hamilton (M)
Pia Jönsson (S) Ingrid Oxenby (M)
Anders Olin (M) Ralph Friberg (SP)
Björn Stigborg (S) Björn Magnusson (FP)
Pierre Lindberg (M) Ingalill Hellberg

Utses att justera Torbjörn Lövendahl
Justeringens plats och tid Rådhuset 2012-04-03,kk>ckan 12.15
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Michael Sandin
Justerande

TorbjÖtrn Lcfvendafil

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2012-03-12

Datum för anslags uppsättande 2012-04-04
Datum för anslags nedtagande 2012-04-27
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift t,

OT[M^GLLm^
Ingrid Hansson

Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-04-02

Innehållsförteckning Sid
o

42 Årsredovisning för år 2011 för Staffanstorps kommun 3

§ 43 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 02-29 för kommunstyrelsen 5

§ 44 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 02-29 för Staffanstorps kom- 6
mun

45 Sommarpraktikplatser/ beviljande av tilläggsanslag för utgifter för 8

46 Exploateringsavtal avseende Staffanstorp Kabbarp 4:10 (Tyska kro- 9
gen) m fl fastigheter/ godkännande av

§ 47 Besvarande av motion från Leif Widmark (-) m fl om att Öppna 11

Staffanstorpsbanan för enbart spårvagnstrafik

48 Besvarande av motion från Olle Benner (MP) m fl om införande av 12
balanseringsprmcipen i kommunal planering

*. *.

§ 49 Besvarande av motion från Helene Öhman (FP) m fl om utredning 14
om byte av namn från Staffanstorps kommun till Uppåkra kommun

§ 50 Besvarade av motion från Torbjörn Lövendahl (S) om åtgärd för att 16
Staffanstorps kommun ska bli utsedd till Milleniekommun

§ 51 Besvarande av medborgarförslag angående lokalbussar 18

§ 52 Trafikverkets referensgrupp för järnvägsutredningen för Simris- 21
hamnsbanan/ utseende av ledamöter i

53 Redovisning av delegationsbeslut 22

§ 54 Redovisning av meddelanden 23

Ord fö ra ndenssign J ustera ndens sign Utd råg s besty rka nd e
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38 2012-03-26

Kommunstyrelsen §42 2012-04-02

Årsredovisning för år 2011 för Staffanstorps kommun (dnr
Ks 2012.56)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om överläm-
nande av årsredovisning och sammanställd årsredovisning för år 2011 för
Staffanstorps kommun m m.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta dels
att all kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet utarbetat
förslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2011 för
Staffanstorps kommun, samt

att till kommunfullmäkäge överlämna i ärendet föreliggande årsredovisning/
sammanställd årsredovisning för år 2011 för Staffanstorps kommun/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år
2011 för Staffanstorps kommun.

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 dels

att till kommunrevisionen för dess granskning överlämna i ärendet utarbetat
förslag till årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år 2011 för
Staffanstorps kommun/ samt

att till kommunfullmäktige Överlämna i ärendet föreliggande årsredovisning/
sammanställd årsredovisning för år 2011 för Staffanstorps kommun/

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-04-02

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna överlämnad årsredovisning/sammanställd årsredovisning för år
2011 för Staffanstorps kommun.

Ordförandens sigr J u ste randens sign Utdrag s bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39 2012-03-26

Kommunstyrelsen § 43 2012-04-02

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 02-29 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 02-29 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 02-29.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 02-29.

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

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 02-29.

Ordförandens sign J u ste randens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40 2012-03-26

Kommunstyrelsen g 44 2012-04-02

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 02-29 för Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 02-29 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns verksam-
heter för tidsperioden 2012-01-01 - - 02-29.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till produktionschefen att omedelbart vidta åtgärder för att resultat-
enheterna skall uppnå budgetbalans/ vilket uppdrag skall redovisas vid näst-
kommande ordinarie sammanträde med arbetsutskottet den 23 april 2012, samt

att uppdra till tekniska nämnden att vid nästkommande sammanträde med
arbetsutskottet den 23 april 2012 redovisa ekonomiska förhållanden vad rör
VA-verksamheten/ då särskilt vad avser planerade åtgärder för uppnående av
budgetbalans/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffans-
torps kommuns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 02-29, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2012-01-01 - - 02-29 för kommunfullmäktige.

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.

O rdfö randens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-04-02

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffans-
torps kommuns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 02-29, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2012-01-01 - - 02-29 för kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrka n d e

^^ ^-^^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 45 2012-04-02

Sommarpraktikplatser, beviljande av tilläggsanslag för
utgifter för (dnr Ks 2012.97)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt personalchefens skrivelse den 27 mars
2012 med förslag om att extra anslag/ då uppskattat till högst cirka 1150 000
kronor/ beviljas för de ytterligare kostnader som föranleds av att alla som är
intresserade av en sommarpraktikplats också erbjuds en sådan.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
alla de som till Staffanstorps kommun har anmält intresse av sommarpraktik-
plats också skall erbjudas sådan/ detta då dock under förutsättning av att sådan
plats med meningsfull sysselsättning/ genom Staffanstorps kommuns försorg,
kan erbjudas hos arbetsgivare i kommunen/ samt att de ytterligare utgifter detta
medför/ då högst 1150 000 kronor/ skall finansieras genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2012.

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

att alla de som till Staffanstorps kommun har anmält intresse av sommarprak-
tikplats också skall erbjudas sådan/ detta då dock under förutsättning av att
sådan plats med meningsfull sysselsättning/ genom Staffanstorps kommuns
försorg/ kan erbjudas av någon arbetsgivare i kommunen/ samt

att de ytterligare utgifter detta medför/ då högst 1150 000 kronor/ skall finansie-
ras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda ut-
gifter år 2012.

Ord förändens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

^ ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 44 2012-03-26

Kommunstyrelsen g 46 2012-04-02

Exploateringsavtal avseende Staffanstorp Kabbarp 4:10
m fl fastigheter (Tyska krogen), godkännande av (dnr Ks
2011.164)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av föreliggande förslag till exploatermgsavtal avseende Staffanstorp
Kabbarp 4:10 m fl fastigheter (Tyska krogen).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet föreliggande exploateringsavtal avseende Staffanstorp
Kabbarp 4:10 m fl fastigheter (Tyska krogen).

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han inte deltar i l

avgörandet av ärendet

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Yvonne Nilssons (C) respektive yrkande enligt ovan/
och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bi-
falla ordförandens yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte be-
gärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande exploateringsavtal avseende Staffanstorp
Kabbarp 4:10 m fl fastigheter (Tyska krogen).

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen 2012-04-02

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
styrelsens beslut att de inte deltar i avgörandet av ärendet.

Yvonne Nilsson (c) reserverar sig muntligen mot kommunstyrelsens beslut/ då
till förmån för eget yrkande.

3rdfö randens sig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande

<sL^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45 2012-03-26

Kommunstyrelsen g 47 2012-04-02

Besvarande av motion om att öppna Staffanstorpsbanan
för enbart spårvagnstrafik (dnr Ks 2008.209)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Leif Widmark (~) m fl väckt motion om utredning av de möjligheter som kan
finnas för att etablera spåryagnstrafik i Staffanstorp.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 25 augusti
2008, § 87, beslutat att för yttrande remittera motionen till kommundirektören/
samt att kommundirektörens i ärendet redovisar lämnat uppdrag i tjänsteskri-
velse.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att med det i ärendet redovisade anse motionen besvarad.

O rdfö rån d ens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrkande

^^^ ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46 2012-03-26

Kommunstyrelsen g 48 2012-04-02

Besvarande av motion om antagande av balanserings-
principen i kommunal planering (dnr Ks 2009.230)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Olle Benner (MP) m fl väckt motion om att Staffanstorps kommun skall anta
balanseringsprincipen vid exploatering/förändrad markanvändning i kommu-
nål planering.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 30 november
2009, § 113, beslutat att för yttrande remittera motionen till kommundirektören,
samt att kommundirektören i ärendet redovisar lämnat uppdrag i tjänsteskri-
velse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motio-
nen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och 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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign J usterandens sign U td ragsbestyrkande

^^ ^ f
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Kommunstyrelsen 2012-04-02

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom"
munfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommun-
styrelsen beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av
ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat
att avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign U td råg s bestyrkande

fp-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 47 2012-03-26

Kommunstyrelsen § 49 2012-04-02

Besvarande av motion om namnbyte från Staffanstorps
kommun till Uppåkra kommun (dnr Ks 2010.89)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
* *

av Helene Ohman (FP) m fl väckt motion med förslag om utredning av möjlig-
heterna till att Staffanstorps kommun byter namn till Uppåkra kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 26 april
2010, § 35, beslutat att för yttrande remittera motionen till kommundirektören/
samt att kommundirektören redovisar i ärendet lämnat uppdrag i tjänsteskri-
velse.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsut-
skottets beslutsförslag.

t. *.

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun-
fullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
*. *.

vart och ett av Henrik Lethins (M) och Helene Öhmans (FP) respekäve yrkande
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen
beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rägsbestyrkande

^^ ^L
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Kommunstyrelsen 2012-04-02

* *

Mot beslutet reserverar sig Helene Öhman (FP) skriftligen enligt bilaga l.

O rdfö ra n dens sign J u ste randens s[gn Utdragsbestyrkande

^^. ^
^



KS g 49/12 Bilaga l

^AK.ŵ

Folkpartiet Liberalerna
Staffanstorp

RESERVATION

. *

Ärende: Byte av namn från Staffanstorps kommun till Uppåkra kommun

En kommun som vill kalla sig Framtidens kommun måste också vara en
förändringsbenägen kommun. Att förändra är bl a att våga satsa på det som man tror
kommer att bli kommunens största varumärke. Att byta namn till Uppåkra kommun
innebär inte att tätorterna också ska byta namn. De företag som t ex har Staffanstorp i
sitt namn kommer att kunna fortsätta med det.

Därför reserverar sig Folkpartiet Liberalerna mot beslutet att avslå vår
motion om namnbyte från Staffanstorps kommun till Uppåkra kommun.

Staffanstorp 2 april 2012

Folkpartiet Liberalerna
^
\

l
l

^^~~^_J^-

^

*.

Helene öhman
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48 2012-03-26

Kommunstyrelsen § 50 2012-04-02

Besvarande av motion om åtgärder för att Staffanstorps
kommun skall få titeln "MHIemekommun" (dnr Ks
2011.118)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Torbjörn LÖvendahl (S) väckt moäon om att kommunfullmäktige skall be-
sluta uppdra åt kommunstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att Staf-
fanstorps kommun ska bli utsedd till att få titeln Milleniekommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 21 februari
2011, § 18, beslutat att för yttrande remittera motionen till kommundirektören.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motio-
nen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och 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.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig skriftligen mot arbetsutskottets beslut
enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordförandens sigri J usterandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-04-02

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsut-
skottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommun"
styrelsen beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

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

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av: ordföranden Michael Sandin (M),
Berit Lagergren (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana Lindström

* *

(M)/ Beräl Persson (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Helene Öhman (FP)/ och Eric
Tabich (M)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat
att avslå motionen.

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

l

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(Millenniekommun)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för bifall till denna motion/
innebärande att det vidtas nödvändiga åtgärder för att Staffanstorps kommun ska bli
utsedd till att få titeln Millenniekommun.

Staffanstorps kommun är på kartan för sitt internationella engagemang och har goda
erfarenheter av att arbeta tillsammans med Sida.

De kommuner som bidrar till en bättre värld kan få titeln //Millenrdekommun//. Detta

namn har sin grund i FN:s så kallade millenniemål. Dessa mål är att halvera
fattigdom och hunger/ ge barnen rätt till skola/ öka jämställdheten/ minska barna-
och mödradödligheten/ stoppa sjukdomar/ rädda miljön och öka samarbetet i
världen. Det finns många olika sätt att bidra till millenniemålen och kan exempelvis
vara miljöarbete/ rättvis handel samt stöd till utvecklingsprojekt.

Det finns tre saker som en kommun måste göra för att kunna bli utsedd till
Millenniekommun: vilja bidra till att millenniemålen uppfylls, göra en analys av vad
kommunen kan göra samt upprätta en kommunikationsplan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har satt som mål att 100 kommuner ska
utnämnas på tre år/ mellan 2010 och 2012. SKL ger stöd och verktyg till kommunerna
för att underlätta deras milleniemålsarbete. Sida finansierar millenniemålsprojektet.

Mer finns att läsa på www.millenniekommun.se

De kommuner som hitintills visat den politiska viljan är kommunerna: Malmö/
* »

Almhult/ Sävsjö/ GnosjÖ/ Kinda/ Ulricehamn/ Härryda/ Vara/ Vänersborg/ Nacka/
* * »

Eskilstuna/ Örebro/ Kristinehamn/ Karlstad/ Arvika/ Munkfors/ Östhammar/ Gävle/
Söderhamn/ Ljusdal/ Robertsfors och Kalix.

Det finns inget krav på att kommunen ska öka sitt arbete för millenniemålen. Det
behövs inte. De politiker som beslutar om att ansöka om titeln Millenniekommun vet
att de måste kunna förklara för medborgarna och medarbetarna vad kommunen gör.
Då kommer de också att anstränga sig för att hitta områden där kommunen kan
bidra eller förbättra de områden där man redan jobbar.

--^ 9-



SKL (Sveriges kommuner och landsting) har satt som mål att 100 kommuner ska
utnämnas på tre år/ mellan 2010 och 2012. SKL ger stöd och verktyg till kommunerna
för att underlätta deras millenniemålsarbete. Sida finansierar projektet för FN:s
millemuemåL

På hemsidan för Millenniekommun-arbetet framgår att för att bli en
MiUenniekommun/ så krävs det politisk vilja som grund. I moderatstyrda
Staffanstorps kommun saknas helt uppenbart den politiska viljan.

I motionssvaret anges att det uppskattas att det krävs en halv tjänst under ett halvår
för detta arbete och att kostnaden för detta bedöms till 150 - 200 tkr. Om det nu

skulle krävas en särskild tjänst/ så karms det som ett mycket tunt argument. Det kan
väl rimligtvis inte vara så att i en budgetomslutning på nära en miljard kronor/ så går
det inte att avsätta O/ 15 promille för ett millenniemålsarbete?! Om den politiska
viljan funnits hos den moderata kommunledningen/ så hade självklart erforderliga
medel tagits fram.

Staffanstorp den 2 april 2012

SOCIALDEMOKKAt NA I STAFFANSTORPS KOMMUN

t*-

Torbjörn Löv^ndahl (S)

-^f ^.7
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 49 2012-03-26

Kommunstyrelsen § 51 2012-04-02

Besvarande av medborgarförslag om lokalbusstrafik i
Staffanstorp (dnr Ks 2011.335)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av medborgarförslag om att införa lokalbusstrafik i Staffanstorp.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 19 december
2011, g 184, beslutat att för yttrande remittera medborgarförslaget till kommun-
direktören/ samt att kommundirektören redovisar i ärendet lämnat uppdrag i l

tjänsteskrivelse.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå med-
borgarförslaget.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet
till kommundirektören för att utreda möjligheterna att införa lokalbusslinjer
inom kommunen/ gärna i form av mindre eldrivna fordon/ samt kostnadsalter-
nativ för detta.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn Lövendahls (S) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar där-
efter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande,
vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

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

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
o

föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-26

Kommunstyrelsen 2012-04-02

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före det att ordföranden ställer proposition på
eget yrkande om avgörande av ärendet i sak/ att han inte deltar i denna del av
arbetsutskottets beslut.

Torbjörn Lövendahl (S) reserverar sig muntligen mot arbetsutskottets beslut till
förmån för eget yrkande.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde skall
besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att återremit-
tera ärendet till kommundirektören för att utreda möjligheterna att införa lo-
kalbusslinjer inom kommunen/ gärna i form av mindre eldrivna fordon/ samt
kostnadsaltemativ för detta.

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

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposidon.

//Den som avslår Torbjörn Lövendahls (S) återremissyrkande röstar ja. Den som
bifaller Torbjörn Lövendahls (S) återremissyrkande röstar nej//

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; ordföranden Michael Sandin (M)/
Berit Lagergren (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana Lindström t

f f

(M)/ Bertil Persson (M)/ Yvonne Nilsson (C)/ Helene Ohman (FP)/ och Eric
Tabich (M)/ och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström
(S)/ Laila Olsen (S) och Carina Dilton (S).

Härefter ställer ordföranden proposition på Henrik Lethins (M) yrkande i sak
enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen

Ordförandens sign Justerandenssign Utdrag s bestyrka n äe

--^f ^



-tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24)

^^s^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-04-02

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 avslå medborgarförslaget.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Torbjörn LÖvendahls (S) yrkande/
och anmäler också före det att ordföranden ställer proposition på yrkande om
avgörande i sak att de ej deltar i kommunstyrelsens beslut i denna del.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 52 2012-04-02

Trafikverkets referensgrupp förjärnvägsutredningen för
Simrishamnsbanan, utseende av ledamöter i (dnr Ks
2012.67)

Kommunstyrelsen upptar ärende om utseende av två ledamöter i Trafikverkets
referensgrupp för jämvägsutredningen för Simrishamnsbanan.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
till Staffanstorps kommuns ledamöter i Trafikverkets referensgrupp för järn-
vägsutredningen för Simrishamnsbanan utse Bertil Persson (M) och Torbjörn
Lövendahl (S).

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

att till Staffanstorps kommuns ledamöter i Trafikverkets referensgrupp för
järnvägsutredningen för Simrishamnsbanan utse Bertil Persson (M) och
Torbjörn Lövendahl (S).

Ordförandens sigri Justerandenssjgn Utdragsbestyrkände
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 53 2012-04-02

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegationsbeslut:

a) Fullmakt - Kommunmvests föreningsstämma 2012-04-18

b) Fullmakt - ABMA:s årsstämma 2012-04-10

Ekonomichefens delegationsbeslut:

c) Ekonomichefens delegationsbeslut om upplåning av 16 mkr för finansiering av
förvärv av fastigheten Lilla Bjällerup 10:2, samt undertecknad revers. Dnr
2011.320

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandenssign U td råg sbestyrka n de

_^r ^ /



s

-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 23 (24)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen § 54 2012-04-02

Redovisning av meddelanden m m

a) Synpunkter på föreläggande gällande nedlagd deponi på fastig-
heten Brågarp 6:1. Dnr 2010.300

b) Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra
nyanlända i Staffanstorps kommun - mottagna före 101201 eller
senare/ gällande för år 2011 och 2012. Dnr 2011.77

c) Remiss från Malmö stad om "Förslag till bostadspolitiska mål
fram till 2014". Dnr 2011.381

d) Remiss från Burlövs kommun om "Detaljplan för del av Sunnanå
1:2 m fl/ Flansbjer". Dnr 2009.74

e) Svedala kommuns exploateringsprogram Bostäder - Industri
2012-2016

f) Ordförandens svar på inkommen skrivelse med synpunkter på
mathanteringen i Staffanstorps kommuns kök. Dnr 2012.79

g) Komplettering till avtal om finansiella tjänster med Färs och
Frosta Sparbank. Dnr 2011.290

h) Undertecknat köpebrev om förvärv av fastigheten Ulla Bjällerup
10:2. Dnr 2011.320

i) Försäkringskassans beslut gällande förbundsordning för Samord-
ningsförbundet Burlöv - Staffanstorp. Dnr 2011.77

<*

j) Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Staffanstorps
Kommun om platser för förstärkt arbetsträning inom jobb- och
utvecklmgsgarantin. Dnr 2012.82.

k) Fullmakt att utkvittera värdehandlingar hos Posten AB.
Dnr 2011.241

Ordförandens sign J usterandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-04-02

l) Patientnämnden Skånes verksamhetsberättelse för år 2011

m) Meddelande om antagen översiktsplan 2010 för Lomma kommun.
Dnr 2009.231

n) Länsstyrelsens tilläggsbeslut till Trafikverket för arkeologisk ut-
redning/ steg 2/ inför utbyggnad av järnvägen till fyra spår på
sträckan Arlöv - FIackarp. Dnr 2007.80

o) Svar på skrivelse om busliv i bostadsområdet vid Farinvägen i
Staffanstorp. Dnr 2012.90

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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