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m Sammanträdesdatum 2012-08-20

STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 20
augusti 2012 klockan 18.00 - 18.10

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

. *

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

Övriga deltagande Werner Unger (S) Solveig Ohlsson (S)
Pierre Lindberg (M) Ingrid Oxenby (M)
Pia Jönsson (S) Ralph Friberg (SP)
Anders Olin (M) Rolf Lind (MP) (adjungerad)
Björn Stigborg (S) Ingalill Hellberg
Björn Magnusson (FP)

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Christian Sonesson)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2012-08-27/ klockan 13.30
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Underskrifter Sekreterare < Paragrafer 101-106/'
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.Jörn Anbringa
Ordförande
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Justerande ö y

Torbjörn (.övendahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2012-08-20

Datum för anslags uppsättande 2012-08-28
Datum för anslags nedtagande 2012-09-20
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift
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Ingrid Hansson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-08-20

Innehållsförteckning Sid

101 Parentadon 3

§ 102 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 05-31 för kommunstyrelsen 4

103 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 05-31 för Staffanstorps 5
kommun

104 Förkalkyl och lokalprogram för ny skola/lärmiljÖ vid Mellanvången 7

§ 105 Redovisning av delegationsbeslut 9

106 Redovisning av meddelanden 10

Ord föra n d e n s s ig n Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 101 2012-08-20

Parentation

Med anledning av Olle Benners bortgång den 22 juli 2012 håller ordföranden
Michael Sandin (M) ett minnesanförande. Därefter hedrar kommunstyrelsen
Olle Benners minne med en tyst minut.

ordförandens sign Justerandenssign U td rågs besty rkan d e
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111 2012-06-26

Kommunstyrelsen § 102 2012-08-20

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 05-31 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 05-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 05-31.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 05-31.

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 - - 05-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 112 2012-06-26

Kommunstyrelsen g 103 2012-08-20

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 05-31 för Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 05-31 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 - - 05-31.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att vid arbetsutskottets sammanträde den 24
september 2012 redovisa riktlinjer m m för prövning och utbetalning av bo-
stadsanpassningsbidrag/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffans-
torps kommuns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 05-31, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2012-01-01 - - 05-31 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.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende Staffans-
torps kommuns verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 05-31, samt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e
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Kommunstyrelsen 2012-08-20

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning avse-
ende tiden 2012-01-01-05-31 för kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen § 104 2012-08-20

Förkalkyl och lokalprogram för ny skola/lärmiljö vid
Mellanvången (dnr Ks 2012.232)

Kommunstyrelsen upptar ärende om godkännande av i ärendet föreliggande
förslag till förkalkyl och lokalprogram för ny skola/Iärmiljö vid Mellanvången.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att,arbetsutskottet den 21 juni
2012, § 117, har beslutat uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att
vid innevarande sammanträde med kommunstyrelsen redovisa dels ett med
utgångspunkt i av arbetsutskottet gjorda påtalanden reviderat lokalprogram för
ny skola/lärmiljÖ vid Mellanvången/ dels kalkyl för kapital- och driftkostnader
för de olika alternativen vad gäller anläggning av en sporthall/ dels
planmässiga förutsättningar för alternativ placering av en sporthall/ samt att
arbetsutskottet den 26 mars 2012, § 52, har beslutat att när nybyggnadsprojekt
för kommunens verksamheter påbörjas skall detta ske genom att arbetsutskottet
hos Staffanstorps Kommunfastigheter AB beställer förkalkyl och lokalprogram/
varefter kommunstyrelsen godkänner lokalprogram med hyreskalkyl/
varigenom då även godkärmes projektets påbörjande inom de ramar som anges
i program och kalkyl.

I ärendet föreligger enligt arbetsutskottets förenämnda beslut utarbetade
handlingar.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Torbjörn
Lövendahl (S)/ att kommunstyrelsen skall besluta att/ då utom vad gäller häri
föreslagen idrottshall/ godkänna i ärendet föreliggande lokalprogram med
hyreskalkyl för ny skola/lärmiljö vid Mellanvången/ då innebärande
godkännande av påbörjande av detta projekt inom de ramar som anges i
program och kalkyl/ samt att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB
att utarbeta nytt förslag till utformning och placering av idrottshall för
verksamheten vid ny skola/lärmiljö vid Mellanvången/ då att redovisas för
kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2012.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget m fl yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-08-20

kommunstyrelsen beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att/ då utom vad gäller häri föreslagen idrottshall/ godkänna i ärendet
föreliggande lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola/1 är miljö vid
Mellanvången/ då innebärande godkännande av påbörjande av detta projekt
inom de ramar som anges i program och kalkyl/ samt

att uppdra till Staffanstorps Kommunfastigheter AB att utarbeta nytt förslag till
utformning och placering av idrottshall för verksamheten vid ny skola/lärmiljÖ
vid Mellanvången/ då att redovisas för kommunstyrelsen senast den 31 oktober
2012.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen § 105 2012-08-20

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegationsbeslut:

a) Remissvar över förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
2012-2016.Dnr2012.128

b) Godkännande av budget år 2012 för resultatenheterna. Dnr 2012.227

c) Beslut att Staffanstorps kommun ansluter sig till de kommuner som ställer sig
bakom att ingå till regeringen m fl med skrivelse om utbyggnad av Södra
Stambanan. Dnr 2007.80

d) Beslut att avge yttranden till Energimarknadsinspektionen enligt beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 120-122/12. Dnr 2010.219/ 2010.275 och
2000.199

* <

Övriga delegationsbeslut:

e) Yttrande över ansökningar till allmänna hemvärnet. Dnr 2012.224

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandenssign Justerandens sign U fdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen § 106 2012-08-20

Redovisning av meddelanden m m

a) Rapport från konkurrensverkets granskning avseende tillämpning av
undantaget för tjänstekoncessioner

b) Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi 2012

c) Svar till Datainspektionen på begäran om upplysningar om
socialnämndens behandlar av personuppgifter vid distribution av
digitala handlingar. Dnr 2012.196

d) Sotningsindex 2012 - cirkulär 2012:23 från Sveriges Kommuner och
landsting

e) Undertecknat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten
f f

Staffanstorp Önsvala 2:112 till Swedmobility Syd AB/ c/o Bilanpassning i
Staffanstorp AB. Dnr 2012.206

f) Penningsmarknadsavtal/ migreringsavtal gällande koncernkontorutin
med Färs och Frosta Sparbank. Dnr 2011.290

g) Boverkets avslagsbeslut på ansökan om bidrag till allmänna
samlingslokaler från Staffanstorps Hemvärnsförening. Dnr 2011.361

h) Patent- och registrermgsverkets ändringringsbevis för byte av utgivare
för Staffanstorpsaktuellt Dnr 2011.367

i) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-04-18 med Staffanstorps
Kommunfastigheter AB

j) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-04-18 med Staffanstorps Energi
AB respektive Staffanstorps Energi Försäljnings AB

k) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-05-15 med Staffanstorps
Centrum AB

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-08-20

l) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-05-15 med Staffanstorpshus AB

m) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-06-20 med Staffanstorps Energi
AB

n) Inkomna synpunkter på planering av fyra spår på sträckan Flackarp -
ArlÖv/ samt Trafikverkets svar. Dnr 2007.80

o) Trafikverkets utställning av arbetsplan/ Väg 858, gång- och cykelväg
delen trafikplats Sunnanå - Nordanå. Dnr 2012.156

p) Energimarknadsinspektionen yttrande till Näringsdepartementet över
Affärsverket svenska kraftnäts ansökan om förlängd giltighetstid för 400
kV ledningen Kimstad-Sege-Arrie. Dnr 2000.199

q) Kommunförbundets cirkulär 12:37 - Överenskommelse rörande RiB 12
med Brandmännens Riksförbund

r) Sveriges Kommuner och Landstings rapport - Vad kostar verksamheten
i din kommun? Bokslut 2011

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

O rdfö ra n d ens sign J u ste randens sign Utdrag s bestyrkande
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