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^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(15)

^^^w^ Sammanträdesdatum 2012-09-10

STAFFAN STO RPS
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset/ sammantradesrum Uppåkra/ måndagen den 10
september 2012 klockan 18.00 - 18.10

Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Liliana Lindström (M)
Torbjörn Lövendahl (S) Carina Dilton (S)
Pierre Sjöström (S) Eric Tabich (M)

* *

Henrik Lethin (M) Helene Öhman (FP)
Nino Vidovic (M) Berit Lagergren (M)
Yvonne Nilsson (C) Shkurte Xhemajli (M)
Laila Olsen (S)

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

Utses att justera Torbjörn Lövendahl (ers Henrik Lethin)
Justeringens plats och tid Rådhuset 2012-Q^H/ klockan 13.00

/
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Underskrifter Sekreterare Paragrafer 107-113-^

BJpmA^r^7^Ordförande l
.̂?'

istian Spnes

Justerande

Törbic}rn L|bvenctahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse Kommuns ty relsen
Sammanträdesdatum 2012-09-10

Datum för anslags uppsättande 2012-09-12
Datum för anslags nedtagande 2012-10-04
Förvaringsplats för protokollet Staffanstorps rådhus
Underskrift

WiMteiw^
Ingrid Hansson

Utdrag s bestyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Innehållsförteckning Sid

107 Besvarande av motion om ändring av regler om sammanträdes- 3
arvode till förtroendevalda

108 Besvarande av motion om bemanning och omsorgstyngd i äldreom- 5
sorgen

§ 109 Besvarande av motion om att hålla en folkomröstning om byte av 7
kommunnamn

110 Besvarande av motion om att erbjuda sysselsättning till arbetsföra 9

unga som har försÖrjningsstöd

§111 Besvarande av motion om utarbetande av en kostpolicy för Staf- 11

fanstorps kommun

§ 112 Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av 14

§ 113 Redovisning av meddelanden 15

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c ^c
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124 2012-08-27

Kommunstyrelsen § 107 2012-09-10

Besvarande av motion om ändring av arvodesregler (dnr
Ks 2012.208)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Rolf Lind (MP) väckt motion om ändring av reglerna om ersättning till för-
troendevalda så att sammanträdesarvode skall utbetalas till ledamöter och er-

saltare för alla timmar under dygn som sammanträde vara/ och att arvodet skall
höjas med 100% efter åtta timmars tjänstgöring/ vilken motion kommunfull-
mäktige den 11 juni 2012, § 143, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för
beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt nu gällande regler om
ersättning till förtroendevalda utbetalas sammanträdesarvode vid flera sam-
manträden/förrättningar samma dag med faktisk tid, dock för högst åtta tim-
mar per dag/ vilken bestämmelse även anses reglera vilken rätt till arvode som
finns vid förtroendevalds närvaro vid ett och samma sammanträde under en

dag.

Arbetsutskottet/ som konstaterar att ändringar av bestämmelser om ersättning
till förtroendevalda regelmässigt endast görs inför nya mandatperioder/ gör
den bedömningen att det saknas anledning att för närvarande/ på sätt som före-
slås i motionen/ ändra gällande regler om sammanträdesarvode till förtroende-
valda/ vilka har antagits av ett enigt kommunfullmäktige vid dess samman-
trade den 20 december 2010, g 101, dock att vid nästa Översyn av dessa regler
bör Övervägas sådan ändring som föreslås i motionens första att-sats.

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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

^ c ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-09-10

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lethins (M) 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 avslå motionen.

Ö7dförandenssign J u sterandens sign U td rågs bestyrkande

~^'Q^ z-
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125 2012-08-27

Kommunstyrelsen g 108 2012-09-10

Besvarande av motion om bemanning och omsorgstyngd
i äldreomsorgen (dnr Ks 2012.215)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Laila Olsen (S) väckt motion om bemanning och omsorgstyngd i äldreom-
sorgen, vilken motion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, g 144, beslutat att
remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att de olika åtgärder som föreslås
redovisas i den i ärendet aktuella motionen faller inom ramen för socialnämn-

dens ansvarsområde/ att föreslagna redovisningar inte avser något av sådant
slag att det skall vara föremål för kommunfullmäktiges sakprövning/ i följd
varav av motionären föreslagna uppdrag om redovisning inte bör lämnas/ samt
att i den mån socialnämnden finner skäl att informera kommunfullmäktige om
nämnd sangelägenhe ter står det socialnämnden fritt att göra så.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lethins (M) 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.

Ordförandens sign Justerandens sifln Utd råg s bestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-09-10

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att Överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

(S ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 126 2012-08-27

Kommunstyrelsen § 109 2012-09-10

Besvarande av motion om att hålla en folkomröstning om
byte av kommunnamn (dnr Ks 2012.202)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om att i anslutning till val till kommun
och riksdag år 2014 hålla en folkomröstning i frågan om byte av kommunnamn/
vilken motion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 126, har beslutat att re-
mittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att/ som motionären också har re-
dovisat/ kommunfullmäktige den 23 april 2012, g 59, då efter votering med röst-
siffrorna 37 mot tre/ har avslagit en motion innehållande förslag att utreda möj-
ligheterna till att Staffanstorps kommun byter namn till Uppåkra kommun.

Enligt arbetsutskottets mening saknas regelmässigt skäl för att anordna folkom-
röstningar i frågor i vilka det finns en bred politisk enighet i kommunfullmäk-
tige. Vidare bedöms att då det motionen gäller så nyligen har varit föremål för
kommunfullmäktiges prövning saknas anledning att bifalla motionen.

Arbetsutskottet låter vidare till protokollet anteckna att för det fall den politiska
majoritetens mening i en viss fråga faktiskt inte återspeglar kommuninnevå-
narnas uppfattning i denna/ finns rätt för de röstberättigade i kommunen (då
minst tio procent av dessa) att i kommunfullmäktige väcka ärende om att hålla
folkomröstning i frågan (se 5 kap 23 g kommunallagen)/ varvid efter sådant
folkinitiativ kommunfullmäktige skall besluta att folkomröstning skall hållas
om frågan är av sådant slag att kommunfullmäktige kan besluta om den/ och
inte minst två. tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

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

Ordförandens sign Juste randens sign Utcf rågs bestyrkande

63 ^
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. .

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) respektive 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.

* *

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c s <^-



KS § 109/12 Bilaga l

^Ah.w

Folkpartiet Liberalerna
Staffanstorp

RESERVATION

».

Ärende: Folkomröstning om namnbyte 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.

Namnbytet innebär istället att svetsa samman kommunen kring det som har varit
och det som ska komma och att länka samman alla kommunens delar kring något
som är unikt och positivt för alla.

Vi tror att många av kommunens invånare ser dessa fördelar och därför bör en
folkomröstning hållas.

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

Staffanstorp 10 september 2012

Folkpartiet Liberalerna

*.

Helene Ohman

c^ ^
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STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 127 2012-08-27

Kommunstyrelsen §110 2012-09-10

Besvarande av motion om att erbjuda sysselsättning till
arbetsföra unga som har försörjningsstÖd (dnr Ks
2012.201)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om att Staffanstorps kommun skall er-
bjuda sysselsättning till arbetsföra unga som har försörjningsstöd/ vilken mo-
tion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 125, har beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i den i ärendet aktuella motio-
nen föreslagna prövningar och åtgärder faller inom ramen för socialnämndens
ansvarsområde/ samt att ärendet inte är av sådant slag at det skall vara föremål
för kommunfullmäktiges sakprövning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

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

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lefrhins (M) 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.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

c ^-
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Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att överlämna motionen till socialnämnden för dess sakprövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c5 ^-
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128 2012-08-27

Kommunstyrelsen g 111 2012-09-10

Besvarande av motion om utarbetande av en kostpolicy
för Staffanstorps kommun (dnr Ks 2012.200)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion om utarbetande av en kostpolicy för Staffans-
torps kommun/ vilken motion kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 124, har
beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

I ärendet föreligger av kommundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta kommunfullmäktige besluta att/ med hänvisning till
det i tjänsteskrivelse i ärendet redovisade/ avslå motionen.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommun-
direktören att inför nästa kostupphandling bland annat beakta vad som fram-
går av motionen/ samt att därmed anse motionen besvarad.

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 hans eget yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/
härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ med hänvisning till det i tjänsteskrivelse i ärendet redovisade/ avslå motio-
nen.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) muntligen/ då till förmån för
eget yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-09-10

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 föreslå kom-
munfullmäktige besluta att uppdra till kommundirektören att inför nästa kost-
upphandling bland annat beakta vad som framgår av motionen/ samt att där-
med anse motionen besvarad.

* *

Helene Ohman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att återremittera
ärendet till kommundirektören för vidare utredning och bearbetning av be-
slutsunderlaget då bl a i form av tydligare dokumentation.

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

på Helene Ohmans (FP) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande/ vil-
ket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Henrik Lethins (M) och Torbjörn
Lövendahls (S) respektive yrkande om avgörande av ärendet i sak enligt ovan/
och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat bi-
falla 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 med hänvisning till det i tjänsteskrivelse i ärendet redovisade avslå
motionen.

.

Helene Ohman (FP) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
yrkandena om avgörande av ärendet i sak att hon inte deltar i kommunstyrel-
sens beslut i ärendet i denna del.

Ordförandens si~gn Justerandens-sTgn U td råg s bestyrkande
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Mot beslutet reserverar sig muntligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna till förmån för Torbjörn Lövendahls (S) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande
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Kommunstyrelsen § 112 2012-09-10

Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av (dnr Ks 2011.217)

Kommunstyrelsen upptar ärende om förvärv av Staffanstorp Stanstorp 1:223.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet akhiellt markför-
värv är föranlett av kommunstyrelsens beslut den 6 december 2010, g 85, var-
igenom godkänts pendelbusskoncept för linje 174 på stråket Dalby-Staffans-
torp-Malmö/ och erfordras för att tillgodose det behov av mark som verkstäl-
ligheten av detta beslut om pendelbusstrafik medför.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Henrik Lethin (M) yrkar/ med instämmande av Torbjörn Lövendahl (S)/ att
kommunstyrelsen skall besluta att godkänna i ärendet föreliggande avtal om
köp av Staffanstorp Stanstorp 1:223, samt att utgiften för fastighetsförvärv en-
ligt första att-satsen skall finansieras genom ianspråktagande av Staffanstorps
kommuns likvida medel.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Henrik Lethins (M) m fl 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

Kommunstyrelsen har således beslutat

att godkänna i ärendet föreliggande avtal om köp av Staffanstorp Stanstorp
1:223, samt

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

Ordförandens sign Justerandens s[gn Utdrag s bestyrkande
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Kommunstyrelsen g 113 2012-09-10

Redovisning av meddelanden m m

a) Lomma kommuns uppsägning av avtal om tillhandahållande av konsu-
mentvagledning. Dnr 2008.33

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justera ndens.sign Utdragsbestyrkande

^s 9L


