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Kommunstyrelsen

Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Uppåkra/ måndagen den 3
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Beslutande Michael Sandin (M)/ ordf Werner Unger (S)
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Yvonne Nilsson (C)
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Shkurte Xhemajli (M) Ralph Friberg (SP)
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Innehållsförteckning Sid

§ 122 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 09-30 för kommunstyrelsen 6

123 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 10-31 för kommunstyrelsen 7

§ 124 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 09-30 för Staffanstorps kom- 8
mun

125 Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - 10-31 för Staffanstorps kom- 9

mun

126 Investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ faststäl- 10

lande av investeringsvolymer

§ 127 Investeringsbudget per projekt för år 2013 i Staffanstorps kommun/ 13
fastställande av

128 Ramjusteringar budget 2013 16

129 Budget för kommunstyrelsen och för politisk verksamhet för år 17

2013, fastställande av

§ 130 Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter 18

§ 131 Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014 20

§ 132 VA-taxa/ Staffanstorps kommun/ förändring av 22

133 Resultatenheten Reningsverket/ försäljning av till koncernbolag 24

134 Förändring av resultatenhetsorganisationen 27

135 Budget för år 2013 för Staffanstorps kommuns resultatenheter 29

136 Isbana på Torget i Staffanstorp/ anordnande av m m 31

Ordförandens sign l Justerandenssign U td råg s bestyrkande
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

§ 137 Framtidsplan för Burlövs kommun/ översiktsplan 2012, yttrande 32
**

över

138 Revidering av projektkatalog 33

§139 Riksintresse för Malmö Airport/ remissyttrande över Trafikverkets 36
*

precisering av

140 Fördjupning av översiktsplan för Sjöbo tätort/ yttrande över 37

§ 141 Yttrande över Energimarknadsinspektionens skrivelse till reger- 38

ingen i ärende om förlängd nätkoncession för linje avseende 400kV
ledning. Kimstad - Sege - Arne

§ 142 Energiplan för Staffanstorps kommun 39

143 Staffanstorp Stora Uppåkra 12:2 förvärv av 40

§ 144 Riktlinjer för funktion som trygghetsambassadör i Staffanstorps 41

kommun

145 Direktiv för Demokratiberedningen/ antagande av nya 43

§ 146 Lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola i centrala Staffanstorp 44

147 Lokalprogram med hyreskalkyl för idrottshall för verksamheten vid 45
ny skola/lärmiljö vid Mellanvången
*

§ 148 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB/ antagande av nya 46

149 Bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB/ förslag till ny 47

150 Bolagsordning för Staffans tor p shus AB/ förslag till ny 48

151 Bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB/ förslag till 49
ny

ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

152 Bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps 50

Energi Försäljnings AB)/ förslag till ny

153 Bolagsordning för Staffanstorps Energi AB/ förslag till ny 51

154 Bolagsordning för Staffanstorp Reningsverk AB (f d Asplöv i Staf- 52
fanstorp AB)/ förslag till

§ 155 Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och kommunfull- 53
mäktige/ förslag till

§ 156 Utvärdering av Staffanstorp Business Port AB 55

§157 Avtal med Brottsofferjouren/ godkännande av 57

158 Inrättande av stabskontor 58

159 Ersättning till förtroendevalda/ ändring av bestämmelser om m m 61

§ 160 Besvarande av motion om gestaltning av området kring Bråhögss- 64
kolan och Bråhögshallen

§ 161 Besvarande av motion om förändring av korsningen Lommavä- 66

gen/G:a Lundavägen i Hjärup

162 Besvarande av motion om åtgärder för att minska barnfattigdomen i 67
Staffanstorps kommun

163 Besvarande av motion om sommarskola 69

164 Besvarande av motion om kommunens behov av ett oppositionsråd 72

165 Besvarande av motion om att motioner och medborgarförslag slut- 74
giltigt skall behandlas av kommunfullmäktige

§ 166 Besvarande av motion om ny infart till Staffanstorps Gästis 77

Ordförandens sign J usférä nd e n s s ig Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

167 Besvarande av motion om fritidsgård i Hjärup 79

§ 168 Besvarande av motion om Ur & Skur förskola 82

169 Besvarande av motion om Lommavägen i Hjärup 85

§170 Besvarande av motion om trafikproblem på Orkestervägen och Bat- 86
»

terivägen

171 Besvarande av motion om ändring i koncempolicyn 89

§172 Besvarande av motion om isbana i Hjärup 90

173 Besvarande av motion om måltidspolicyn 91

§174 Avsägelse av uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen arbetsut- 93
skott jämte fyllnadsval

175 Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsens 94

arbetsutskott jämte fyllnadsval

176 Redovisning av delegationsbeslut 95

177 Redovisning av meddelanden 96

»

178 Övrigt 98

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs be styrka n de

^^ ^^



f

-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 6(98)

m
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 158 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 122 2012-12-03

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 09-30 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljnmg för tiden 2012-01-01 - - 09-30 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet redovisad ekonomisk uppföljning avseende kommun-
styrelsens verksamheter för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30.

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 - - 09-30.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 123 2012-12-03

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 10-31 för kommun-
styrelsen (dnr Ks 2012.85)

Kommunstyrelsen upptar ärende om ekonomisk uppföljning för tiden 2012-01-
01 - - 10-31 för kommunstyrelsen.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter
för tidsperioden 2012-01-01 - - 10-31.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för kommunstyrelsen
för tidsperioden 2012-01-01 - - 10-31.

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 - -10-31.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 124 2012-12-03

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 09-30 för Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om ekonomisk
uppföljning för tiden 2012-01-01 - - 09-30 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 - - 09-30.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning 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 föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2012-01-01 - - 09-30, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 125 2012-12-03

Ekonomisk uppföljning 2012-01-01 - - 10-31 för Staffans-
torps kommun (dnr Ks 2012.86)

Kommunstyrelsen upptar ärende om ekonomisk uppföljning för tiden 2012-01-
01 - -10-31 för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till ekonomisk uppföljning avseende Staffanstorps kommuns verksam-
heter för tidsperioden 2012-01-01 - -10-31.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2012-01-01 - -10-31, samt att för kännedom anmäla i
ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för kommunfullmäktige.

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 föreliggande ekonomiska uppföljning för Staffanstorps
kommun för tidsperioden 2012-01-01 - -10-31, samt

att för kännedom anmäla i ärendet föreliggande ekonomiska uppföljning för
kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 126 2012-12-03

Investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun,
fastställande av investeringsvolymer (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kom-
mun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 11 juni
2012, § 100, (då genom s k minoritetsåterremiss) beslutat att till kommunstyrel-
sen återremittera ärendet om fastställande av investeringsvolymer för inve-
steringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ detta då för redovisning av
förslag till specifikation avseende till vilka olika investeringsobjekt angiven in-
vesteringsvolym avses utnyttjas.

I ärendet föreligger förslag till investeringsbudget för år 2013.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Staf-
fanstorps kommuns investermgsvolym år 2013 till netto 87 000 000 kronor/
varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000

kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt att uppdra till kommunsty-
relsen att fördela enligt första att-satsen beslutad investeringsvolym mellan re-
spektive verksamheter.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps
kommuns investeringsvolym år 2013 till netto 90 000 000 kronor/ varav 53
000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet och 37 000 000 kronor avser

balansenheten VA:s verksamhet/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att för-
dela enligt första att-satsen beslutad investermgsvolym mellan respektive verk-
samheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbesfyrkande

n.'^^
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m
STAFFAN STO RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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 fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2013 till netto
87 000 000 kronor/ varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet
och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad in-
vesteringsvolym mellan respektive verksamheter.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsfÖrslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvo-
lym år 2013 till netto 90 000 000 kronor/ varav 53 000 000 kronor avser skattefi-
nansierad verksamhet och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verk-

samhet/ samt att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen
beslutad investeringsvolym mellan respektive verksamheter.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa Staffanstorps kommuns investermgsvolym år 2013 till netto
87 000 000 kronor/ varav 50 000 000 kronor avser skattefinansierad verksamhet
och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s verksamhet/ samt

Ordförandens sign Justerandens slfln Utdragsbestyrkandé
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen beslutad in-
vesteringsvolym mellan respektive verksamheter.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande

^flf
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KS § 126/12 Bilaga l

<.&at.Q
«r

RESERVATION ^

(Investeringsbudgeten 2013 - tnvesteringsvolymei)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 201 3:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa Staffanstorps kommuns investeringsvolym år 2013 till netto
90 000 000, varav 53 000 000 kronor avser skattefinansierad
verksamhet och 37 000 000 kronor avser balansenheten VA:s

verksamhet, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fördela enligt första att-satsen
beslutad investeringsvolym mellan respektive verksamheter.

l övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetalternativet som
lämnats i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 99.

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCIALDEMOKRANA I STAFFANSTORPS KOMMUN

Y}
/^
/

/
/'

Torbjörr) Löv^ndahl

^L^^
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STAFFAN STORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 127 2012-12-03

Investeringsbudget per projekt för år 2013 (dnr Ks
2011.363)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av investeringsbudget per projekt för år 2013.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i tidigare ärende vid dagens
sammanträde har föreslagits kommunstyrelsen besluta att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att fastställa investeringsvolymer för investeringsbudget för
år 2013 i Staffanstorps kommun/ samt att i ärendet föreligger enligt detta be-
slutsförslag utarbetat förslag till investeringsbudget per projekt för år 2013.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges
bifall till förslag om fastställande av investeringsvolymer för investeringsbud-
get för år 2013 i Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbudget per pro-
jekt för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till
socialdemokraternas förslag om fastställande av investeringsvolymer för inve-
steringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun/ fastställa investeringsbud-
get per projekt för år 2013 enligt i ärendet föreliggande förslag/ med följande
. *

justeringar:

15 Ridanläggning Kabbarp - 200 tkr

23 Beläggning + 3 900 tkr

34 GC Stp-Kabbarp (ridanl) - 500 tkr

35 Planskild korsning Kabbarp (ridanl) - 200 tkr

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt

t

ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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

o

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag om fast-
ställande av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2013 i Staffans-
torps kommun/ fastställa investeringsbudget per projekt för år 2013 enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig Torbjörn Lövendahl (S) skriftligen enligt bilaga l.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att/ då under
förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till socialdemokraternas förslag om
fastställande av investeringsvolymer för investeringsbudget för år 2013 i Staf-
fanstorps kommun/ fastställa investermgsbudget per projekt för år 2013 enligt i
ärendet föreliggande förslag/ med följande justeringar:

15 Ridanläggning Kabbarp - 200 tkr

23 Beläggning + 3 900 tkr

34 GC Sfrp-Kabbarp (ridanl) - 500 tkr

35 Planskild korsning Kabbarp (ridanl) - 200 tkr

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att projekten nr 15
Ridanläggning (200 tkr)/ nr 34 GC Staffanstorp-Kabbarp (500 tkr) och nr 35
Planskild korsning Kabbarp (200 tkr) skall utgå samt att beloppet 900 tkr i stäl-
let används till att öka budgeten för beläggningsarbeten.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M)/ Torbjörn Lövendahls (S) och Yvonne
Nilssons (C) respektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

hans mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M)
yrkande.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till förslag om fast-
ställande av investeringsvolymer för investermgsbudget för år 2013 i Staffans-
torps kommun/ fastställa investeringsbudget per projekt för år 2013 enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l och ledamoten för Centerpartiet enligt bilaga 2.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsb estyrkande
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RESERVATION
(Investeringsbudgeten 2013 -per projekt)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån förföljande yrkande vad
gäller investeringsbudgeten för år 2013:

Kommunstyrelsen beslutar

att, då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till
socialdemokraternas förslag om fastställande av investeringsvolymer
för investeringsbudget för år 2013 i Staffanstorps kommun, fastställa
investeringsbudget per projekt för år 2013 enligt i ärendet föreliggande
förslag, med följande justeringar:

15 Ridanläggning Kabbarp 200 tkr

23 Beläggning + 3 900 tkr

34 GC Stp-Kabbarp (ridanl) 500 tkr

35 Planskild korsning Kabbarp (ridanl) 200 tkr

l övrigt hänvisar vi till det socialdemokratiska budgetalternativet som
lämnats i kommunfullmäktige 2012-06-11, § 99.

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCIALDEMOK A l STAFFANSTORPS KOMMUN

^ ^

Torbjörfa Löv^ndahl

^^ n-
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Reservation

Investeringsbudget per projekt för år 2013

Centerpartiet yrkar att projekten nr 15 Ridanläggning (200 tkr)/ nr 34 GC
Staffanstorp-Kabbarp (500 tkr) och nr 35 Planskitd korning Kabbarp (200 tkr)

o

utgår.

Beloppet 900 tkr används i stället till att öka budgeten för beläggningsarbeten.

Staffanstorp 2012-12-03

v."

^4
< --1 /
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Yyonne Nilsson
/ /
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen g 128 2012-12-03

Ramjusteringar i budget 2013 (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt kommundirektörens föreliggande för-
slag till ombudgeteringar mellan nämnder i 2013 års budget.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att det enligt av kommunfull-
mäktige antagna ekonomistyrdirektiv för Staffanstorps kommun ankommer på
kommunstyrelsen att besluta om ombudgeteringar mellan nämnder/1 ex i fall
en verksamhet flyttas från en nämnd till en arman.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att med hän-
visning till det i ärendet redovisade/ i budget för år 2013, ombudgetera dels
500 000 kronor från socialnämnden till tekniska nämnden/ dels 200 000 kronor
från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (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

att/ med hänvisning till det i ärendet redovisade/ i budget för år 2013, ombud-
getera dels 500 000 kronor från socialnämnden till tekniska nämnden dels
200 000 kronor från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
styrelsens beslut att de/ då med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
2012-06-11, § 99, och därtill bilagda reservation innehållande det socialdemo-
kratiska budgetaltemativet/ inte deltar i avgörandet av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign UtdTagsbestyrkände
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 129 2012-12-03

Budget för år 2013 för kommunstyrelsen och för politisk
verksamhet (dnr Ks 2011.363)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om fastställande av budget för
år 2013 för kommunstyrelsen och för politisk verksamhet.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att enligt kommunfullmäktiges
beslut den 11 juni 2012, g 99, har skattefinansieringen av driftbudget för år 2013
för kommunstyrelsen fastställts till 108 000 000 kronor/ och för politisk verk-
samhet till 3 050 000 kronor/ samt att det ankommer på kommunstyrelsen att
inom given ekonomisk ram fastställa budget för sina verksamheter och för po-
litisk verksamhet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att fastställa
budget för år 2013 för dels kommunstyrelsens verksamheter/ dels politisk verk-
samhet enligt i ärendet föreliggande förslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (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
att fastställa budget för år 2013 för dels kommunstyrelsens verksamheter/ dels
politisk verksamhet enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
styrelsens beslut att de/ då med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
2012-06-11, g 99, och därtill bilagda reservation innehållande det socialdemo-
kratiska budgetalternativet/ inte deltar i avgörandet av ärendet.

Ordförandens sign l Justerandens sign Utd råg s bestyrka n d e

^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 185 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 130 2012-12-03

Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter
m m, fastställande av (dnr Ks 2012.346)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter/ då inklusive för
politikområdet ekonomisk prioritering.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att fastställa i ärendet föreliggande genomförande-
plan för kommunstyrelsens verksamheter/ då inklusive för politikområdet eko-
nomisk prioritering.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att återremittera
ärendet med uppdrag åt kommundirektören att omarbeta förslaget till genom-
förandeplan för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet med det socialde-
mokratiska budgetförslaget och senare lämnade direktiv.

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 om avgörande av
ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har ar-
betsutskottet beslutat bifalla detta yrkande/ vilket beslut av ordföranden/ då
votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter/ då inklusive för politikområdet ekonomisk prioritering.

t

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbesfyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Torbjörn Lövendahl (S)/ som i ärendet reserverar sig skriftligen enligt bilaga l/
förklarar före det att ordföranden ställer proposition på eget yrkande i sak/att
han ej deltar i arbetsutskottets beslut i denna del.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att återremit-
tera ärendet med uppdrag åt kommundirektören att omarbeta förslaget till ge-
nomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter i enlighet med det soci-
aldemokratiska budgetförslaget och senare lämnade direktiv.

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

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) yrkande
om avgörande av ärendet i sak 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 fastställa i ärendet föreliggande genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter/ då inklusive för politikområdet ekonomisk prioritering.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna/ som i ärendet reserverar
sig skriftligen enligt bilaga l/ förklarar före det att ordföranden ställer proposi-

t

tion på Christian Sonessons (M) yrkande i sak/ att han ej deltar i kommunstyrel-
sens beslut i denna del.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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RESERVATION -.

(Genomförandeplan för kommunstyrelsens verksamheter)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån förföljande yrkande:

att återremittera förslaget med uppdrag åt kommundirektören att
omarbeta förslaget till genomförandeplan för kommunstyrelsens
verksamheter i enlighet med det socialdemokratiska budgetförslaget och
senare lämnade direktiv.

Då detta formella yrkande inte vunnit kommunstyrelsens bifall deltar vi
inte i sakbeslutet.

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCIALDEMOKRA l STAFFANSTORPS KOMMUN
£

*

Torbjörrt Löv^ndahl

^^
v
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 188 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 131 2012-12-03

Direktiv för framtagande av förslag till budget år 2014 (dnr
Ks 2012.343)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt ekonomi-
chefens tjänsteskrivelse om budgetanvisning 2014 rörande fastställande av di-
rektiv för utarbetande av förslag till budget för år 2014.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa di-
rektiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps
kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa direktiv för
arbetet med framtagande av förslag till budget för Staffanstorps kommun för år
2014 enligt i ärendet föreliggande förslag/ då justerat med det socialdemokra-
tiska förslaget till mandatperiodbeställning och genomförandeplaner enligt ti-
digare lämnade direktiv.

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 fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

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

OFdförandens sign Justerande n s sign Utd råg s bestyrka nde
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av
förslag till budget för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet förelig-
gande förslag/ då justerat med det socialdemokratiska förslaget till mandatperi-
odbeställning och genomförandeplaner enligt tidigare lämnade direktiv.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget för Staf-
fanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande förslag.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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RESERVATION
(Direktiv för framtagande av förslag tiSI budget år 2014)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa direktiv för arbetet med framtagande av förslag till budget
för Staffanstorps kommun för år 2014 enligt i ärendet föreliggande
förslag, då justerat med det socialdemokratiska förslaget till
mandatperiodsbeställnlng och genomförandeplaner enligt senare
lämnade direktiv.

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCIALDEMOKRATERNA l STAFFANSTORPS KOMMUN

Torbjör^ Lö^endahl
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220 2012-11-16

Kommunstyrelsen g 132 2012-12-03

Förändring avVA-taxan i Staffanstorps kommun m m (dnr
Ks 2012.229)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 juni 2012, § 115, beslutat att upp-
dra till tekniska nämnden att vid arbetsutskottets sammanträde den 29 oktober

2012 redovisa dels konsekvenser av alternativa årliga investeringsvolymer i
VA-anläggningen fr o m år 2014 om 10, 20 respektive 30 miljoner kronor/ då
med utgångspunkt i att balansenheten VA:s egna kapital år 2018 skall vara 10
miljoner kronor/ tillsammans med uppgift om de förändringar av VA-taxan
som de respektive alternativa investeringsvolymema föranleder/ dels förslag till
indexermg av VA-taxan/ dels översyn/ med därav föranledda förslag till beslut/
av gällande regler om anläggning s avgifter.

Arbetsutskottet beslutar dels

att anmoda tekniska nämnden att före kommunstyrelsens sammanträde den 3
december 2012 bereda ärende om förändring av Staffanstorps kommuns va-
taxa enligt beslutsförslaget till kommunfullmäktige nedan/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta dels

att uppdra till tekniska nämnden att två gånger årligen till kommunstyrelsen
redovisa följsamheten av för VA-verksamheten beslutad investeringsbudget/ då
inklusive investeringarnas påverkan på fastställd VA-taxa och det egna kapita-
let/

o

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom/ fr o m den l ja-
nuari 2013 skall uttas avgifter för brukande av Staffanstorps kommuns all-
manna vatten- och avloppsanläggning/ ABVA enligt i ärendet föreliggande för-
slag

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att tekniska nämnden berett
ärendet och har beslutat lämnat förslag om ny VA-taxa att gälla fr o m den l
januari 2013.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordförandens sign Ju störa n de hs sign j U f drags bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträd esdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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 uppdra till tekniska nämnden att {va gånger årligen till kommunstyrelsen
redovisa följsamheten av för VA-verksamheten beslutad investeringsbudget/ då
inklusive investeringarnas påverkan på fastställd VA-taxa och det egna kapita-
let/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att/ då med upphävande av nu gällande bestämmelser härom/ fr o m den l ja-
nuari 2013 skall uttas avgifter för brukande av Staffanstorps kommuns all-
manna vatten- och avloppsanläggning/ ABVA enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 133 2012-12-03

Resultatenheten Reningsverket, försäljning av till kon-
cernbolag(dnrKs2011.337)

Kommunstyrelsens arbetsutskott återupptar för beredning tidigare väckt
ärende om överförande av resultatenheten "Reningsverket" till något s k kon-
cernbolag.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 24 septem-
ber 2012, §/143, har beslutat att uppdra till kommundirektören att redovisa för-
slag till överlåtelse/ då inklusive överlåtelsehandlingar/ av resultatenheten Re-
ningsverkets tillgångar och verksamhet till något sådant aktiebolag som direkt
eller indirekt är helägt av Staffanstorps kommun/ samt att arbetsutskottet den
29 oktober 20121/ § 162, beslutat uppdra till kommundirektören att bearbeta då
redovisade underlagshandlingar inför arbetsutskottets återupptagande av be-
redningen av detta ärende vid sammanträde den 12 november 2012.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta dels/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges
bifall till beslutsförslaget enligt andra att-satsen nedan/ att uppdra till kom-
mundirektören att verkställa sådant uppdrag/ dels föreslå kommunfullmäktige
besluta att resultatenheten Reningsverket samt till denna hörande anlägg-
rungar/ skall överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag till överlåtelsehandling/ samt att uppdra till kommunstyrel-
sen att verkställa Överföring av resultatenheten Reningsverket till Staffanstorps
Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a gällande lagreglering av om verk-
samhetsövergång/ bestämmelser om inventariers värde och andra i ärendet fö-
rekommande förhållanden.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta avslå ordföran-
dens yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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
dels

att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till beslutsförslaget
enligt andra att-satsen nedan/ uppdra till kommundirektören att verkställa så-
dant uppdrag/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att resultatenheten Reningsverket/ samt till denna hörande anläggningar/ skall
överlåtas till av Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande för-
slag till överlåtelsehandling samt

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a
gällande lagreglering av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventa-
riers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar/ med instämmande av Yvonne Nilsson (C)/ att
kommunstyrelsen skall besluta avslå arbetsutskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) m fl re-
spektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrka n de

-^^ ^-
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) m fl yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges sju ja-röster/ då av ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Bertil Persson (M) och Eric Tabich (M)/ fem nej-röster/ då av
Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Yvonne Nilsson (C)/ Werner Unger

.f

(S) och Carina Dilton (S)/ medan en ledamot/ Helene Ohman (FP) avstår från att
delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat dels
att/ då under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall till beslutsförslaget
enligt andra att-satsen nedan/ uppdra till kommundirektören att verkställa så-
dant uppdrag/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att resultatenheten Reningsverket/ samt till derma hörande anläggningar/ skall
överlåtas till Staffanstorps Reningsverk AB enligt i ärendet föreliggande förslag
till Överlåtelsehandling samt

att uppdra till kommunstyrelsen att verkställa överföring av resultatenheten
Reningsverket till Staffanstorps Reningsverk AB/ då med beaktande av bl a
gällande lagreglering av om verksamhetsövergång/ bestämmelser om inventa-
riers värde och andra i ärendet förekommande förhållanden.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l och ledamoten för Centerpartiet enligt bilaga 2.

Ordförandens sign Justerandens si g n Utdragsbestyrkaride
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KS § 133/12 Bilaga l

<*;:aw
<äRESERVATION ^

^

(Överförande av Reningsverket till Koncernbolagen)

utredningen anges under slutsatser; "Största möjliga ekonomiska och
organisatoriska samordningsvinster beräknas uppstå om resultatenheten
Reningsverket och den del av balansenheten VA som avser
reningsverket i balansräkningen förs över till koncernbolagen såsom
ägare och huvudman. Kommunen behåller då ledningsnätet som ägare
och huvudman samt personalresurser inom tekniska enheten. Driften av
ledningsnätet sker även fortsättningsvis på entreprenad."

Av utredningen framgår det inte i denna del mer utvecklat hur
samordningen ser ut. Och det anges på intet sätt någon beräkning av
hur stora samordningsvinstema är i ekonomiska termer. Med hänsyn till
att stämpelskatt får bedömas tillkomma, så är närmast frågan om det inte
kostar mer än det smakar att överföra Reningsverket till koncernbolagen.

Enligt den socialdemokratiska oppositionen ger inte utredningen vid
handen att det skulle finnas fördelar av den arten att det är aktuellt att

överföra resultatenheten Reningsverket till koncembolagen, varför vi
yrkar avslag till förslaget och reserverar oss mot beslutet.

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCIALDEMOKRATA l STAFFANSTORPS KOMMUN

^ s

TorbjÖrri Lö^endahl (S)

-^^ (sL



KS 133/12 Bilaga 2

CQöS3 CENTERPARTIET^

Reservation

Försäljning av resultatenheten Reningsverket till koncernbolag

Utredningen om försäljning av Reningsverket visar Inte på tydliga
samordningsvinster. Ingen ekonomisk kalkyl redovisas.
Däremot står det klart att det blir vissa extra kostnader, bl a för stämpelskatt.

Centerpartiet anser inte att det är bevisat att det blir ekonomisk vinst för
skattebetalarna att sälja Reningsverket. Därför reserverar vi oss mot förslaget.

Staffanstorp 2012-12-03

/-^ ->

Q. .,< y^<7,.^fy^u^ c
/

Yvonne Nilsson
y"

^ ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 217 2012-11-16

Kommunstyrelsen § 134 2012-12-03

Förändring av resultatenhetsorganisationsindelning (dnr
Ks 2012.356)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om förändring
av nuvarande indelning i resultatenheter.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger utarbetat
förslag till förändringar av kommunens resultatenhetsorganisation.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
*

att resultatenheterna Lapptäckets förskola och Ängslyckans förskola tillsam-
mans skall utgöra en särskild egen resultatenhet

o

att resultatenheterna Stationsbyns förskola och Åkervindans förskola tillsam-
mans skall utgöra en särskild egen resultatenhet/

att resultatenheterna Kyrkbyns förskola och Familjedaghemmen tillsammans
skall utgöra en särskild egen resultatenhet/ samt

att uppdra till kommundirektören att den l januari 2013 ha genomfört enligt
föregående att-satser beslutad ändrad förvaltningsorganisation.

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 resultatenheterna Lapptäckets förskola och Ängslyckans förskola tillsam-
mans skall utgöra en särskild egen resultatenhet/

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e

^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

p

att resultatenheterna Stationsbyns förskola och Åkervindans förskola tillsam-
mans skall utgöra en särskild egen resultatenhet/

att resultatenheterna Kyrkbyns förskola och Familj e daghemmen tillsammans
skall utgöra en särskild egen resultatenhet/ samt

att uppdra till kommundirektören att den l januari 2013 ha genomfört enligt
föregående att-satser beslutad ändrad förvaltningsorganisation.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^
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KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218 2012-11-16

Kommunstyrelsen § 135 2012-12-03

Budget för Staffanstorps kommuns resultatenheter år
2013, fastställande av (dnr Ks 2012.357)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av budget för Staffanstorps kommuns resultatenheter för år 2013.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att fastställa budget för år 2013 för Staffanstorps kommuns resultatenheter en-
ligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets beslut att han/ då med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11/ § 99, och därtill bilagda
reservation innehållande det socialdemokratiska budgetalternativet/ inte deltar
i avgörandet av ärendet.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
Christian Sonessons (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
att fastställa budget för år 2013 för Staffanstorps kommuns resultatenheter en-
ligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
styrelsens beslut att de/ då med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
2012-06-11, § 99, och därtill bilagda reservation innehållande det socialdemo-
kratiska bud ge ta l te rna livet/ inte deltar i avgörandet av ärendet.

Ordförandens sign Justerandenssign Utdragsbestyrkande

^^ ^L
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Kommunstyrelsen 2012-12-03

»*

Helene öhman (FP) anmäler före det att ordföranden ställer proposition på
framfört yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens beslut i ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 136 2012-12-03

Isbana på Torget i Staffanstorp, anordnande av m m (dnr
Ks 2012.368)

Kommunstyrelsen upptar ärende om att på Torget i Staffanstorp skall anordnas
möjligheter för skridskoåkning på isbana även kommande vinter.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
under cirka tre veckor under kommande vinter skall på Torget i Staffanstorp
anordnas en isbana för skridskoåkning/ att av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter år 2012 skall anslås 75 000 kronor för finansiering av de
uppkommande kostnader beslutet enligt första att-satsen föranleder/ samt
att uppdra till kommundirektören att verkställa detta beslut.

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 under cirka tre veckor under kommande vinter skall på Torget i Staffanstorp
anordnas en isbana för skridskoåkning/

att av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2012 skall anslås
75 000 kronor för finansiering av de uppkommande kostnader beslutet enligt
första att-satsen föranleder/ samt

att uppdra till kommundirektören att verkställa detta beslut.

Ordförandens sign Justerandens sign Otdragsbestyrkande

^-^r ^
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 192 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 137 2012-12-03

Framtidsplan för Burlövs kommun, översiktsplan 2012,
yttrande över (dnr Ks 2012.312)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Burlövs
kommuns skrivelse den 17 oktober 2012 varigenom för samråd har översänts
förslag till Framtidsplan för Burlövs kommun/ Översiktsplan 2012.

I ärendet föreligger utarbetat förslag till samrådsyttrande.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att till Burlövs kommun avge samrådsyttrande Över Framtidsplan för Burlövs
* * *

kommun/ Översiktsplan 2012, ÖP 12, enligt i ärendet föreliggande förslag.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
bifalla 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 till Burlövs kommun avge samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs
*. *. * *

kommun/ Översiktsplan 2012, ÖP 12, enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrägsbestyrkande

^^ ^



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 33(98)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 138 2012-12-03

Projektkatalog, revidering av (dnr Ks 2012.351)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om revidering av
gällande projektkatalog, senast antagen av kommunstyrelsen den 3 oktober
2011, § 107, vilken innehåller en samlad redovisning över avsedd utbyggnad av
bostäder och verksamhetsområden i ett tioårsperspektiv/ vilken handling utgör
bl a ett styr- och planeringsinstrument och underlag för budgetarbete och pro-
gnoser <

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021
enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn LÖvendahl (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommun-
styrelsen besluta att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i

o

ärendet föreliggande förslag/ dock med undantag för följande projekt; Åttan/
* 1

Stanstad III/ Annerovägen/Skånevägen/ Spårvägen/Tågvägen/ Ängslyckan/
Kyrkheddinge etapp II (Trädgårdsbyn)/ Nordanå (reducerad volym)/ Flackarps
by/ Trolleby och Myllan (reducerad volym).

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
att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

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

Ordförandens sign Justerandens s^gn Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-12-03

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att anta revide-
rad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i ärendet föreliggande förslag/ dock

o

med undantag för följande projekt; Åttan/ Stanstad III/ Annerovägen/Skåne-
d *

vägen/ Spårvägen/Tågvägen/ Ängslyckan/ Kyrkheddinge etapp II (Trädgårds-
byn)/ Nordanå (reducerad volym)/ Flackarps by/ Trolleby och Myllan (re-
ducerad volym).

<*

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att revidera
planprogrammet så att projekten Kryddgården/ Nevishögs skola/
Bjällempsvägen/ Inspirationsbyn/ Kyrkheddinge etapp II och Trolleby lyfts ur
planprogrammet. Vidare att halvera byggnationen i projektet Myllan samt
begränsa projektet Kronoslätts företagsby. Man anser också att utbyggnadet av
Stanstorp III ska ske med beaktande av utbyggnaden av Sockerbruksområdet
och slutligen att utvidja Grevie-Beden för en större volym byggnation med stor

* 1

variation.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att revideringen av
projektkatalogen skall beslutas av kommunfullmäktige så att ärendet kan bely-
sas av alla partier i en offentlig debatt. Christian Sonesson (M) yrkar avslag på
detta yrkande.

Yvonne Nilsson (C) yrkar vidare att följande områden stryks ur pro-
jektkatalogen. För att reservera den bästa jordbruksmarken till matproduktion:
Kryddgården/ Hjärup NO etapp II/ Trolleby/ Myllan/ Inspirationsbyn och Kro-
noslätts företagsby. För att områdena ligger otillgängligt för allmänna kommu-
nikationer: Nordanå etapp II/ Flackarps by/ Louisebergsområdet (även p g a
störning från närliggande E6/108) och Pihlängen. För att det behövs gröna om-

o o

råden inom tätbebyggt samhälle: Åttan/ Annerovägen/Skånevägen och Ättevä-
gen<

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på vart och ett av Christian Sonessons (M) och Yvonne Nilssons (C) respektive

Ordförandens sign Justerandens sign l Utdragsbestyrkande
anäei^j^^ ^
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Kommunstyrelsen 2012-12-03

yrkande om beslutsinstans/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M)/ Torbjörn
* *

Lövendahls (S)/ Helene öhmans (FP) och Yvonne Nilssons (C) yrkande om
avgörande av ärendet i sak enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans
mening har kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/
vilket beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med
klubbslag.

Kommunstyrelsen har således beslutat

att anta reviderad projektkatalog för åren 2012-2021 enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l/ ledamoten för Centerpartiet enligt bilaga 2 och
ledamoten för Folkpartiet Liberalerna enligt bilaga 3.

Ordförandens sign Ju störa n d ens sign Utdrags bestyrkande
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RESERVATION
(Revidering av projektkatalog)

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för följande yrkande:

Kommunstyrelsen beslutar

att anta reviderad projektkatalog föraren 2012-2021 enligt i ärendet
föreliggande förslag, dock med undantag av följande projekt:
Åttan, Stanstad III, Annerovägen/Skånevägen, Spårvägen/Tågvägen,

**

Ängslyckan, Kyrkheddinge etapp H (Trädgårdsbyn), Nordanå
(reducerad volym), Flackarps by, Trolleby och Myllan (reducerad
volym).

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCJALDEMO l STAFFANSTORPS KOMMUN
A,

\
l

Torbjörn1 Lövqfndahl (S)
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03é;Q CENTERPARTIET^

Reservation

Revidering av projektkatalogen

Centerpartiet reserverar sig till förmån för följande förslag

Att revideringen av projektkata logen ska beslutas av kommunfullmäktige,.

så att ärendet kan belysas av alla partier i en offentlig debatt

Att följande områden stryks ur projektkatalogen.

För att reservera den bästa jordbruksmarken till matproduktion
Kryddgården, Hjärup NO etapp !l/Trädgårdsbyn,Trolleby/ Myllan,
Inspirationsbyn/ Kronoslätts företagsby
För att områdena ligger otillgängligt för allmänna kommunikationer
Nordanå etapp II, Flackarps by/ Louisebergsområdet (även pga störning från
närliggande E6/108)/ Pihlängen
För att det behövs gröna områden inom tätbebyggt samhälle
ö o

Åttan/ Annerovägen/Skånevägen/ Ättevägen

Staffanstorp 2012-12-03

CENTERPARTIET

/\
,/

.^//

v^u^ .ll/

Yvonne Nilsson

^ ^
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Folkpartiet LiberalemB
Staffanstorp

RESERVATION

Ärende: Planprogram

Folkpartiet Liberalerna reserver sig mot beslutet att genomföra
Planprogrammet i sin helhet till fördel för vårt eget yrkande som sammanfattas
så här:

Vår uppfattning är att bebyggelse i möjligaste mån ska undvikas på utmärkt
åkermark. Därför yrkar vi att följande projekt lyfts ur planp ro grammet;
Kryddgården, Nevishögs skola, Bjällerupsvägen, Inspirationsbyn, Kyrkheädinge etapp 11 och
Trolleby.
Vidare vill vi halvera byggnationen i projektet Myllan samt begränsa projektet
Kronoslätts företagsby.
Vi anser också att utbyggnaden av Stanstorp III ska ske med beaktande av
utbyggnaden av Sockerbruksområdet .

U\^WsWä^tti2lg;p\ ^* .
. f *

a l e y ^ r v s l** * < \

ft^
ö t. o

Slutligen vill vi utvidga Grevie-Beden för en större volym byggnation med stor
variation.

Folkpartiet Liberalerna anser att kamktärsboende-modellen» så långt ifrån ett
liberalt boende man kan komma. Vi vill därför stryka den här styrande och
flummiga modellen. Vi vill ha mer fokus på byggnation utifrån fribyggarmodeUen
där en tomt avyttras av en markägare och sedan bebyggs med själ och originalitet.

Staffanstorp 3 december oi^^^fe r 2012

Folkpartiet Liberalerna

'Q
^4

1 ^

,Wu
f

d*

Helene Ohman
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219 2012-11-16

Kommunstyrelsen §139 2012-12-03

Förslag till riksintresseanspråk på Malmö flygplats, ytt-
rande över (dnr Ks 2012.350)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt Trafikver-
kets förslag till riksintresseanspråk för Malmö flygplats/ vilket förslag har re-
mitterats till bl a berörda kommuner.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att till Trafikverket avge yttrande över förslag till riksintresse för Malmö flyg-
plats enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 till Trafikverket avge yttrande över förslag till riksintresse för Malmö flyg-
plats enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^- ^-



-A SAMMANTRADESPROTOKOLL 37 (98)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 140 2012-12-03

Fördjupning av översiktsplan för Sjöbo tätort, yttrande
över förslag till (dnr Ks 2012.344)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt Sjöbo kommuns remiss av förslag till
fördjupning av översiktsplan för Sjöbo tätort.

Vid kommunstyrelsen handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
till Sjöbo kommun, i ärende om förslag till fördjupning av Översiktsplan för
Sjöbo tätort/ avge yttrande enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 Sjöbo kommun/ i ärende om förslag till fördjupning av översiktsplan för
Sjöbo tätort/ avge yttrande enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justera n d en s sign Utdragsbestyrkande

 ^ ^-



.

^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 38(98)

^-
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 141 2012-12-03

Yttrande Över Energimarknadsinspektionens skrivelse till
regeringen i ärende om förlängd nätkoncession för linje
avseende 400 kV-ledning Kimstad, Sege, Arne m m (dnr
Ks 2000.199)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt näringsdepartementens skrivelse den
10 oktober 2012, varigenom beretts tillfälle att avge yttrande över Energimark-
nadsinspektionens skrivelse till regeringen i ärende rörande Affärsverket
svenska kraftnäts ansökan om förlängd nätkoncession för linje avseende en 400
kV-ledning mellan Kimstad/ Sege och Arrie m m.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att i ärendet föreligger utkast till
yttrande.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
till Näringsdepartementet avge yttrande enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 Näringsdepartementet avge yttrande enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

»

Ordförandens sign Justerandens sign Utd råg sbestyrka n d e
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m
STAFFAN STOPPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 142 2012-12-03

Energiplan för Staffanstorps kommun, antagande av (dnr
Ks 2012.327)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende om antagande av en energiplan
för Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 24
oktober 2011, § 124, beslutat att för fastställande av kommunfullmäktige skall
utarbetas förslag till energiplan för Staffanstorps kommun/ samt att enligt läm-
nät uppdrag och av arbetsutskottet meddelade direktiv har utarbetats i ärendet
föreliggande förslag till energiplan.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta jföre-
slå kommunfullmäktige besluta att anta energiplan för Staffanstorps kommun
enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 anta energiplan för Staffanstorps kommun enligt i ärendet föreliggande för-
slag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

c^ ^
^



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 40 (98)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 143 2012-12-03

Del av Staffanstorp Stora Uppåkra 12:2, förvärv av (dnr Ks
2012.277)

Kommunstyrelsen upptar ärende om förvärv av del av Staffanstorp Stora
Uppåkra 2:12 om cirka O/ 2 hektar för behov av mark för förskola i Hjärup.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna förvärv av del av Staffanstorp Stora Uppåkra 2:12 enligt i ärendet
föreliggande förslag till överlåtelsehandling.

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 förvärv av del av Staffanstorp Stora Uppåkra 2:12 enligt i ärendet
föreliggande förslag till Överlåtelsehandling.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande
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^^%^i
STAFFAN STOR PS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 144 2012-12-03

Riktlinjer för funktion som trygghetsambassadör i Staf-
fanstorps kommun (dnr Ks 2012.190)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
riktlinjer m m för funktion som trygghetsambassadör i Staffanstorps kommun.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att arbetsutskottet den 21 maj 2012,
§110, har beslutat om utseende av Staffanstorps kommuns förste trygghetsam-
bassadör/ och då även uppdragit till kommundirektören att redovisa förslag till
riktlinjer m m för utseende av ytterligare trygghetsambassadörer.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar förestå kommunstyrelsen besluta

att fastställa riktlinjer och principer för utseende av Staffanstorps kommuns
trygghets ambassadörer enligt i ärendet föreliggande förslag/ samt

att uppdra till arbetsutskottet att utse trygghetsambassadörer 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

att fastställa riktlinjer och principer för utseende av Staffanstorps kommuns
trygghetsambassadörer enligt i ärendet föreliggande förslag/ samt

Ordförandens sign Justerandens sj \ Utdragsbestyrkande
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STAFFANS70RPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

att uppdra till arbetsutskottet att utse trygghetsambassadörer för Staffanstorps
kommun,

Ordförandens sign Justerandéns sign Utdrags bestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 145 2012-12-03

Direktiv för demokratiberedningen, antagande av nya (dnr
Ks 2012.73)

Kommunstyrelsen upptar för beredning ärende enligt demokratiberedningens
beslut den 17 september 2012 att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i
ärendet föreliggande nya direktiv för demokratiberedningen.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att arbetsutskottet vid sin be-
redning av ärendet den 29 oktober 2012, § 164, funnit skäl för vissa justeringar
av föreslagen lydelse av dessa direktiv/ och har uppdragit till kommundirektÖ-
ren att utarbeta nytt förslag till direktiv för demokratiberedningen enligt härför
lämnade anvisningar/ samt att i ärendet föreliggande förslag till direktiv för
demokr a tibere aningen avser det sålunda reviderade direktivförslaget.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta att anta nya direktiv för demokratiberedningen
enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 anta nya direktiv för demokratiberedningen enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanfrädesdatum

Kommunstyrelsen § 146 2012-12-03

Lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola i centrala
Staffanstorp (dnr Ks 2012.195)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt sitt beslut den 8 oktober 2012, g 119,att
hos Staffanstorps Kommunfastigheter beställa projektering och ombyggnads-
kalkyl vad gäller nuvarande Centralskolans lokaler.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att ärendet varit föremål för ar-
betsutskottets beredning den 29 oktober 2012, § 165, samt att det ankommer på
kommunstyrelsen att godkänna lokalprogram med hyreskalkyl för nybygg-
nadsprojekt för kommunens verksamheter/ varigenom också godkännes pro-
jektets påbörjande inom de ramar som anges i program och kalkyl.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola i
centrala Staffanstorp/ då innebärande godkännande av detta projekt inom de
ramar som anges i program och kalkyl.

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 föreliggande lokalprogram med hyreskalkyl för ny skola
i centrala Staffanstorp/ då innebärande godkännande av detta projekt inom de
ramar som anges i program och kalkyl.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 147 2012-12-03

Utformning av idrottshall för verksamheten vid ny
skola/lärmiljö vid Mellanvången (dnr Ks 2012.232)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av sådan idrottshall vid ny skola/l är miljö som kommunstyrelsen den 20
augusti 2012, § 104, har beslutat att uppdra till Staffanstorps Kommunfastighe-
ter AB att utarbeta nytt förslag till.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att ärendet varit föremål för ar-
betsutskottets beredning den 29 oktober 2012, § 166, samt att det ankommer på
kommunstyrelsen att godkänna lokalprogram med hyreskalkyl för nybygg-
nadsprojekt för kommunens verksamheter/ varigenom också godkännes pro-
jektets påbörjande inom de ramar som anges i program och kalkyl.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att
godkänna i ärendet föreliggande förslag till lokalprogram med hyreskalkyl för
ny idrottshall för verksamheten vid ny skola/lärmiljö vid Mellanvången/ då in-
nebärande godkännande av påbörjande av även denna del av detta projekt
inom de ramar som anges i program och kalkyl.

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 föreliggande förslag till lokalprogram med hyreskalkyl
för ny idrottshall för verksamheten vid ny skola/lärmiljö vid Mellanvången/ då
innebärande godkännande av påbörjande av även denna del av detta projekt
inom de ramar som anges i program och kalkyl.

Ordförandens sign Justerandens-sTgn Ufdragsbéstyrkande
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 201 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 148 2012-12-03

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB, antagande av
nytt (dnr Ks 2012.129)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om antagande av
nytt ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att ärendet har initierats av arbets-
utskottet genom sitt beslut den 30 april 2012, g 73, att uppdra till kommundi-
rektören att redovisa förslag till de nya ägardirektiv som föranleds av antagen
bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun och övriga förhållanden för av
Staffanstorps kommun direkt och indirekt belagda bolag.

Kommundirektören redovisar lämnat uppdrag.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att anta ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet föreliggande
förslag.

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 anta ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet föreliggande
förslag.

Ordförandens sign i Justerandenssign Utdrag s be styrkana e
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 149 2012-12-03

Staffanstorps Centrum AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.282)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet
föreliggande förslag.

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 godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Centrum AB enligt i ärendet
föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 150 2012-12-03

Staffanstorpshus AB, förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.283)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffans tor p shus AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorpshus AB enligt i ärendet förelig-
gande förslag.

»

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204 2012-11-12

Kommunfullmäktige § 151 2012-12-03

Staffanstorps Kommunfastigheter AB, förslag till ny bo-
lagsordning (dnr Ks 2012.284)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB enligt
i ärendet föreliggande förslag.

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 godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Kommunfastigheter AB enligt
i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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STAFFANSTORPS
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 152 2012-12-03

Staffanstorps Fibernät AB (fd Staffanstorps Energi För-
säljnings AB), förslag till ny bolagsordning (dnr Ks
2012.285)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB).

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

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 bes l utåt föres la kommunfullmäktige be
sluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Fibernät AB (f d Staffanstorps
Energi Försäljnings AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^ ^^
^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 153 2012-12-03

Staffanstorps Energi AB, förslag till ny bolagsordning
(dnr Ks 2012.286)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB.

o

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag.

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 godkänna ny bolagsordning för Staffanstorps Energi AB enligt i ärendet fö-
religgande förslag.

Ordförandens sign Juste randens sign l Utdragsbestyrkande

^^ a,
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207 2012-11-12

Kommunfullmäktige § 154 2012-12-03

Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i Staffanstorp
AB), förslag till bolagsordning (dnr Ks 2012.325)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkän-
nande av bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i Staf-
fanstorp AB).

Arbetsutskottet beslutar förestå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Torbjörn Lövendahl (S) anmäler före arbetsutskottets avgörande att han inte
deltar i beslutet i ärendet.

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 godkänna bolagsordning för Staffanstorps Reningsverk AB (f d Asplöv i
Staffanstorp AB) enligt i ärendet föreliggande förslag.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna förklarar före det att ord-
föranden ställer proposition på framfört yrkande att de ej deltar i kommunsty-
relsens avgörande av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande

^ ^-^
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mf
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 215 2012-11-16

Kommunstyrelsen § 155 2012-12-03

Sammanträdesdagar år 2013 för kommunstyrelsen och för
kommunfullmäktige (dnr Ks 2012.352)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om fastställande
av sammanträdesdagar under år 2013 för kommunstyrelsens arbetsutskott/
kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet beslutar dels

att under år 2013 avhålla ordinarie sammanträden med kommunstyrelsens ar-
betsutskott/ att påbörjas klockan 09.30, på datum enligt bilaga (då under rubri-
ken KSAU)/ samt

att för förekommande behov av extra sammanträden med kommunstyrelsens
arbetsutskott skall reserveras de andra helgfria måndagar under år 2013 vilka
inte infaller under tiden från och med den l juli till och med den 5 augusti 2013,

dels föreslå kommunstyrelsen besluta dels

att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden, att påbörjas klockan
18.00, på datum enligt bilaga (då under rubriken KS)/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta
att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att/ utom i fall andra
tider för sammanträdes påbörjande anges i bilagan/ påbörjas klockan 18.00. på

J.

dahim enligt bilaga (då under rubriken KF).

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.

Ordförandens sign Jusferähder^sign U tet rågs bestyrkande

^^$ ^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunstyrelsen har således beslutat dels
att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden, att påbörjas klockan
18.00, på datum enligt bilaga (då under rubriken KS)/

dels föreslå kommunfullmäktige besluta

att under år 2013 avhålla egna ordinarie sammanträden/ att/ utom i fall andra
tider för sammanträdes påbörjande anges i bilagan/ påbörjas klockan 18.00. på
datum enligt bilaga (då under rubriken KF).

Ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyrkandé

-^^ ^
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KS § 155/12 Bilaga

-A
SAMMANTRÄDESDAGAR 2013

STAFFANSTORPS
KOMMUN

KSAU KS KF

28.1 11.2 25.2

4.3 18.3

25.3 8.4 29.4

29.4 6.5 20.5

20.5 27.5 1Q.6*

17.6 16.9 30.9

30.9 7.10 21.10

28.10 11.11 2.12»^

25.11 9.12

16.12

= heldagssammanträde/ vilket påbörjas 09.00, för beslut om budget 2014 m m^ _

= sammanträdet påbörjas kl 16.00** -

<6L.
^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 216 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 156 2012-12-03

Utvärdering av Business Port Staffanstorp AB (dnr Ks
2012.289)

För kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas utvärdering av bedriven verk-
samhet vid Business Port Staffanstorp AB.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att enligt 8 § konsortialavtal för Bu-
siness Port Staffanstorp gäller detta avtal till och med den 31 december 2012,
och förlängs sedan med tre år i sänder om det inte av någon avtalspart skriftli-
gen sägs upp senast ett år före avtalstidens slut/ samt vidare att bolagets verk-
samhet skall utvärderas under dess tredje verksamhetsår.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till kommundirektören att enligt arbetsutskottets direktiv i ärendet
utarbeta förslag till avtal om framtida samarbetsformer m m med Business Port
Staffanstorp AB/

dels förslå kommunstyrelsen besluta
att uttala som kommunens mening att bolagets verksamhet även fortsättnings-
vis skall utvärderas efter tre år/

att uppdra till bolagets styrelse att verka dels för att näringslivet tillför bolaget
externa ekonomiska och/eller personella resurser/ dels att på ett lämpligt sätt
regelbundet hos företag i kommunen efterhör om bolagets verksamhet är i linje
med de Önskemål som finns/

att/ då med hänvisning till det i föreliggande utvärdering redovisade inte före-
slå några förändringar i fråga om formen för bedrivande av Staffanstorps
kommuns näringslivsverksamhet/ samt

att för kännedom anmäla i ärendet gjord utvärdering av Business Port Staf-
fanstorp till kommunfullmäktige.

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^^^
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m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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 uttala som kommunens mening att bolagets verksamhet även fortsättnings-
vis skall utvärderas efter tre år/

att uppdra till bolagets styrelse att verka dels för att näringslivet tillför bolaget
externa ekonomiska och/eller personella resurser^ dels att på ett lämpligt sätt
regelbundet hos företag i kommunen efterhör om bolagets verksamhet är i linje
med de önskemål som finns/

att/ då med hänvisning till det i föreliggande utvärdering redovisade inte före-
slå några förändringar i fråga om formen för bedrivande av Staffanstorps
kommuns näringslivsverksamhet/ samt

att för kännedom anmäla i ärendet gjord utvärdering av Business Port Staf-
fanstorp till kommunfullmäktige.

Ordförandens sign Justerandens sign U td rågs bestyrkande

^'"7^
^

^
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^̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 211 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 157 2012-12-03

Samverkansavtal med Brottsofferjouren Mellersta Skåne,
godkännande av (dnr Ks 2012.262)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om godkan-
nande av förslag till samverkansavtal med Brottsoffer jouren Mellersta Skåne/
varigenom Brottsofferjouren/ då mot årlig ersättning åtar sig att lämna stöd till i
Staffanstorps kommun boende personer vilka utsatts för brottsliga angrepp och
som därför önskar Brottsofferjourens bistånd.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att beslut om att ersättningen skall
uppgå till tre kronor per kommuninnevånare har godkänts av Eslövs/ Hörby/
och Lunds kommuner/ medan förhandlingar ännu pågår med Kävlinge kom-
mun om ersättningsnivån.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna samverkansavtal med Brottsofferjouren Mellersta Skåne enligt i
ärendet föreliggande förslag.

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 samverkansavtal med Brottsofferjouren Mellersta Skåne enligt i
ärendet föreliggande förslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande

^^ ^.
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 158 2012-12-03

Stabskontor, inrättande av (dnr Ks 2012.353)

Kommunstyrelsen upptar ärende om förändring av nuvarande tjänstemanna-
organisation genom inrättande av ett särskilt stabskontor/ detta då i syfte bl a
att samordna och stödja en övergripande och långsiktig utveckling inom kom-
munstyrelsens verksamhetsområden.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställas följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att/ då direkt
lydande under kommunstyrelsen/ skall fr o m den l januari 2013 inrättas ett
stabskontor med organisatorisk ställning och tjänster enligt bilaga l,
att stabskontoret skall ha de arbetsuppgifter som framgår av bilaga 2/ att upp-
dra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om kompletterande be-
stämmelser om stabskontorets verksamhet och arbetsuppgifter/
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att/ då genom en till och med
den 31 december 2014 tidsbegränsad anställning/ tillsätta en stabschef/
att stabschefen skall äga/ då efter samråd med kommunstyrelsens ordförande/
slutligt avgöra vilka ärenden som före politiska beslut skall beredas av stabs-
kontoret/ att stabschefen äger tillsätta i bilaga l angivna fyra handläggartjänster/
samt efter arbetsutskottets medgivande/ även tillsätta de ytterligare tjänster som
behövs för stabskontorets verksamhet/
att stabschefen/ då istället för kommundirektören/ äger för tjänster vid stabs-
kontoret såväl de befogenheter som enligt p 40, 46, 47 och 48b kommunstyrel-
sens delegationsordning har delegerats till kommundirektören/ som rätten att
ensam leda och fördela arbetet för de befattningshavare som tjänstgör för stabs-
kontoret/ samt att göra tillägg i p 46, 48a/ 48b/ 49 och 50 kommunstyrelsens de-
legadonsordning av innehåll att personalchefens beslut skall godkännas av
stabschefen vad gäller de befattningshavare som tjänstgör för stabskontoret.

Yvonne Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att avslå Christian
Sonessons (M) yrkande.

Sedan Överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
var och ett av eget och Yvonne Nilssons (C) respektive yrkande enligt ovan/ och
förklarar därefter att enligt hans mening att kommunstyrelsen har beslutat

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdragsbestyrkände

-^ V-r
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m̂
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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

Kommunstyrelsen har således beslutat
att/ då direkt lydande under kommunstyrelsen/ skall fr o m den l januari 2013
inrättas ett stabskontor med organisatorisk ställning och tjänster enligt bilaga l/

att stabskontoret skall ha de arbetsuppgifter som framgår av bilaga 2/

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om kompletterande
bestämmelser om stabskontorets verksamhet och arbetsuppgifter/

att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att/ då genom en till och med
den 31 december 2014 tidsbegränsad anställning/ tillsätta en stabschef/

att stabschefen skall äga/ då efter samråd med kommunstyrelsens ordförande/
slutligt avgöra vilka ärenden som före politiska beslut skall beredas av stabs-
kontoret/

att stabschefen äger tillsätta i bilaga l angivna fyra handläggartjänster/ samt
efter arbetsutskottets medgivande/ även tillsätta de ytterligare tjänster som be-
hövs för stabskontorets verksamhet/

att stabschefen/ då istället för kommundirektören/ äger för tjänster vid stabs-
kontoret såväl de befogenheter som enligt p 40, 46, 47 och 48b kommunstyrel-
sens delegationsordning har delegerats till kommundirektören/ som rätten att
ensam leda och fördela arbetet för de befattningshavare som tjänstgör för stabs-
kontoret/ samt

att göra tillägg i p 46, 48a/ 48b/ 49 och 50 kommunstyrelsens delegationsordning
av innehåll att personalchefens beslut skall godkännas av stabschefen vad gäller
de befattningshavare som tjänstgör för stabskontoret.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före kommun-
styrelsens beslut att de inte deltar i avgörandet av ärendet/ då med hänvisning
till att det är den politiska majoriteten som förfogar över tjänstemannaorgani-
sationen och dess utformning samt att överenskommelse

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^-
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

träffats mellan den politiska majoriteten och den socialdemokratiska oppositio-
nen avseende arvodesbestämmelserna i den del förändringen påverkar nuva-
rande politiska organisation

*

Helene Ohman (FP) förklarar före det att ordföranden ställer proposition på
framfört yrkande att hon inte deltar i kommunstyrelsens avgörande av ärendet.

Yvonne Nilsson (C) reserverar sig skriftligen mot kommunstyrelsens beslut en-
ligt bilaga 2.

Ordförandens sign Justerähdens sign Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2

Stabskontor

Stabskontoret arbetar åt den politiska ledningen och rapporterar direkt till
kommunstyrelsens arbetsutskott eller/ när utskottet så önskar/ till styrelsen.

Den Övergripande idén för verksamheten är att samordna/ stödja och utveckla den
övergripande och långsiktiga utvecklingen inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde samt att också ansvara för den externa kommunikationen
avseende dessa områden.

Huvudområden för stabskontorets verksamhet:

Kvalitetssäkring av styrdokument

ärendeberedning av viktiga politiska ärenden till kommunstyrelsen.

Utredning och uppföljning

utredningar kring politiskt strategiska frågor/ uppföljning och.

åfcerrapportering av politiskt fattade beslut.

Analys och omvärld

ekonomisk makroanalys/ poliäk/ lagstiftning/ demografi m.m.

analys av nyckeltal och statistik/ jämförelser/ NKI etc..

dra strategiska slutsatser och lämna beslutsstöd åt den politiska ledningen.

strategi för vänortssamarbete/ vänortskontakter på politisk nivå.

kommunikation kring dessa frågor; framtagande av presentationsmaterial.

för internt och externt bruk; knyta samman slutsatser och analys i
årsredovisning och andra dokument



KS § 158/12 Bilaga 2

^£NQCENTERPARTIET^

Reservation

Inrättande av stabskontor

När en kommunal tjänsteman, t ex en jurist/ en utredare eller informatör, uttalar sig måste
förtroendevalda och medborgare kunna lita på att det som sägs eller skrivs är baserat på
korrekta fakta. När dessa tjänstemän som här föreslås ska ledas av den styrande majoriteten
i kommunen så kommer uttalandena att vara politiskt färgade. Fakta som anses negativ för
den politiska majoriteten kan uteslutas osv. Det kan betyda att ett ärende inte kommer att
belysas från alla håll, varför trovärdigheten minskar.

Om dessa tjänster ska vara förbehållna att arbeta för kommunalrådet så kommer
oppositionen att ha tillgång till färre tjänstemän för sitt utredningsarbete. Det innebär
försämring ur demokrati-aspekt.

Centerpartiet reserverar sig mot att ett stabskontor inrättas.

Staffanstorp 2012-12-03

Q. /, ./^7./
/ ff\m^eyeYvp^ine Nilsson

-^ ^
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 159 2012-12-03

Ersättning till förtroendevalda, ändring av bestämmelser
om m m (dnr Ks 2012.369)

Kommunstyrelsen upptar/ då med anledning av den förändring av tjänste-
mannaorganisation som inrättande av stabskontor innebär ärende om därav
föranledda ändringar av gällande bestämmelser om ersättning till förtroende-
valda m m/ liksom också om viss förändring av den politiska organisationen/
och därav följande förändringar av gällande regler om ersättning till förtroen-
devalda.

Det antecknas till kommunstyrelsens protokoll att ställningstaganden till andra
förändringar av nu aktuella bestämmelser skall anstå tills efter innevarande
mandatperiods utgång.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta före-
slå kommunfullmäktige besluta

att i reglementet för kommunstyrelsen/ under rubriken "Sammansättning"
göra den ändringen att efter orden "en förste vice ordförande" skall orden
"tillika kommunalråd" utgå/

att i Bilaga A till Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda/
då med upphävande av gällande bestämmelser/ göra följande förändringar vad
gäller utbetalning av månadsarvoden:

Kommunstyrelsen
* l :e vice ordförande 20% b

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
^ Ordförande 30% b

* l :e vice ordförande 3% d 1

* 2:e vice ordförande 10/5% b

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^

^5
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Tekniska nämnden

* Ordförande 12°/c bö

* l :e vice ordförande 1/2% d

^ 2:e vice ordförande 4/2% c

att kommunstyrelsen inte längre skall ha ett arbetsmarknadsutskott/ varvid
gällande regler om ersättning till förtroendevalda till i arbetsmarknadsutskottet
skall upphöra att gälla,

att i 17 § bestämmelserna om ersättning till kommunala förtroendevalda skall
nuvarande första stycket om politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordfö-
rande utgå/ och paragrafens andra stycke ersättas med bestämmelse av följande
lydelse: "Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes
politiska arbete till sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månads-
arvode för politiska biträden utbetalas med 15 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för politiska biträden kan enligt be-
stammande av kommunstyrelsens andre vice ordförande nyttjas under valfri
tid av kalenderår/'/ samt

att besluten enligt ovan gäller fr o m den l januari 2013.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
eget yrkande enligt ovan/ och förklarar att enligt hans mening har kommunsty-
relsen 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 i reglementet för kommunstyrelsen/ under rubriken "Sammansättning"
göra den ändringen att efter orden //en förste vice ordförande" skall orden
"tillika kommunalråd" utgå/

att i Bilaga A till Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda/
då med upphävande av gällande bestämmelser/ göra följande förändringar vad
gäller utbetalning av månadsarvoden:

Ordförandens sign Justerandens sign 1 Utdrags bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunstyrelsen
* l:e vice ordförande 20% b

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
^ Ordförande 30% b

* l :e vice ordförande 3% d

* 2:e vice ordförande 10/5% b

Tekniska nämnden

* Ordförande 12% b

* l :e vice ordförande 1/2% d

^ 2:e vice ordförande 4/2% c

att kommunstyrelsen inte längre skall ha ett arbetsmarknadsutskott/ varvid
gällande regler om ersättning till förtroendevalda till i arbetsmarknadsutskottet
skall upphöra att gälla/

att i 17 § bestämmelserna om ersättning till kommunala förtroendevalda skall
nuvarande första stycket om politisk sekreterare till kommunstyrelsens ordfö-
rande utgå/ och paragrafens andra stycke ersättas med bestämmelse av följande
lydelse: "Kommunstyrelsens andre vice ordförande äger för biträde i dennes
politiska arbete till sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månads-
arvode för politiska biträden utbetalas med 15 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för politiska biträden kan enligt be-
stammande av kommunstyrelsens andre vice ordförande nyttjas under valfri
tid av kalenderår/'/ samt

att besluten enligt ovan gäller fr o m den l januari 2013.

f *

Helene Öhman (FP) och Yvonne Nilsson (C) förklarar före det att ordföranden
ställer proposition på framfört yrkande att de inte deltar i kommunstyrelsens
avgörande av ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkand e
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 168 2012-10-29

Kommunstyrelsen g 160 2012-12-03

Besvarande av motion om framtida gestaltning av områ-
det kring Bråhögsskolan och Bråhögshallen (dnr Ks
2011.170)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Stigborg (S) väckt motion om förutsättningar för arkitekttävling om framtida
gestaltning av området kring BråhÖgsskolan och Bråhögshallen/ vilken motion
kommunfullmäktige den 26 september 2011, § 121, beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att det för närvarande ej finns läm-
nät något uppdrag om planering av aktuellt område.

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kom-
munfullmäktige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett strategiarbete för området kring
Bråhögsskolan och Bråhögshallen/ samt

att med beslutet enligt första att-satsen 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.

n o

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett strategiarbete för området kring
BråhÖgsskolan och Bråhögshallen/ samt

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n d e
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Kommunstyrelsen 2012-12-03

att med beslutet enligt första att-satsen anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyr ka n d e

.^^ ^



.

Ja SAMMANTRADESPROTOKOLL 66 (98)

^
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169 2012-10-29

Kommunstyrelsen §161 2012-12-03

Besvarande av motion om förändring av korsningen
Lommavägen/Gamla Lundavägen i Hjärup (dnr Ks
2012.30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag om förändring av korsningen Lom-
mavägen/Gamla Lundavägen i Hjärup/ vilken motion kommunfullmäktige den
13 februari 2012, g 29, beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om
beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att på kommunens eget initiativ/ för
i budget för 2012 anslagna medel/ har tekniska nämnden påbörjat en trafikut-
redning avseende Lommavägen och Gamla Lundavägen i Hjärup/ för vilka vä-
gar Trafikverket är väghållare/ att denna trafikutredning kan beräknas färdig-
ställas under vintern 2012/2013/ samt att i ärendet föreligger av kommundirek-
tören utarbetad tjänsteskrivelse.

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.

Ordförandens sign Justerändens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott g 170 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 162 2012-12-03

Besvarande av motion om åtgärder för att minska barnfat-
tigdomen i Staffanstorp (dnr Ks 2012.80)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Agneta Nilsson (S) väckt motion om att utarbeta en handlingsplan inne-
hållande åtgärder i syfte att minska barnfattigdomen i Staffanstorps kommun/
vilken motion kommunfullmäktige den 23 april 2012, g 61, har remitterat till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att i ärendet föreligger av kom-
mundirektören utarbetad tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik LetHn (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till det i
ärendet redovisade avslå motionen.

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 Henrik Lethins (M) och Torbjörn LÖvendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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f

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman (FP)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets beslutsförslag. t

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 eget och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen be-
slutat bifalla ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

"Den som bifaller Christian Sonessons (M) m fl yrkande röstar ja. Den som bi-
faller Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/

* *

Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)och Helene Öhman
(FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/
Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot beslutet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 163 2012-12-03

Besvarande av motion om sommarskola (dnr Ks 2012.220)

Kommunfullmäktige har den 24 september 2012, § 156, beslutat att till kom-
munstyrelsen/ för beslut om beredning/ remittera av Pierre Sjöström (S) väckt
motion med förslag om att alla elever i årskurs 6-9, som inte når målen erbjuds
exklusiv undervisning med professionella lärare i små klasser några veckor un-
der sommaren.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas följande.

Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden skall denna nämnd full-
göra kommunens uppgifter inom bl a det offentliga skolväsendet.

Arbetsutskottets majoritet låter till protokollet anteckna följande. Det är inte en
angelägenhet för kommunfullmäktige att besluta om skolundervisning under
sommartid. Vid sådan bedömning skall motionen överlämnas till barn- och ut-
bildningsnämnden/ som har ansvar för den fråga som motionen rör/ för dess
prövning och beslut.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till
barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och beslut/ samt att därmed
anse motionen besvarad.

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 Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att Överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

att därmed anse motionen besvarad.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman (FP)/ att
kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbetsutskottets 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 Christian Sonessons (M) m fl och Torbjörn Lövendahls (S) re-
spektive yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) m fl yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Torbjörn//

Lövendahls (S) yrkande röstar nej. //

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M')/ Yvonne Nilsson (C)/

»

Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)och Helene Öhman
(FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S), Pierre Sjöström (S)/
Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna reserverar sig muntligen
mot beslutet.

* *.

Helene Öhman (FP) får till protokollet fört att FP ser sommarskola som något
positivt som med fördel kan rymmas i lärarnas 40-timmarstjänster på Den nya
skolan.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 164 2012-12-03

Besvarande av motion om behov av oppositionsråd m m
(dnr Ks 2012.275)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av av Ralph Friberg (SP) väckt motion om behov av oppositionsråd i Staffans-
torp m m/ vilken motion kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 157, har
beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll dels.att enligt nu gällande regler
om ersättning till förtroendevalda erhåller kommunstyrelsens andre vice ordfö-
rande/ som enligt kommunstyrelsens reglemente tillika är kommunalråd i op-
position/ ett månadsarvode motsvarande 100 % av vid varje tillfälle gällande
grundarvode för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodes-
nämnd/ dels att enligt kommunstyrelsens reglemente skall inom kommunsty-
relsen finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare/ var-
vid till uppdraget som andre vice ordförande har valts företrädare för Arbeta-
repartiet Socialdemokraterna.

Arbetsutskottet/ som konstaterar att ändringar av bestämmelser om såväl er-
sättning till förtroendevalda/ som om innehållet i nämndernas reglementen re-
gelmässigt endast görs inför nya mandatperioder/ bedömer att det för närva-
rande saknas anledning att ändra eller upphäva gällande regler enligt motionä-
rens förslag/ och att av kommunfullmäktige beslutade regler om dels månads-
arvode enligt reglerna om ersättning till förtroendevalda/ dels antalet ledamöter
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och insyn i detta kommunsty-
relsens beredningsorgan enligt kommunstyrelsens reglemente/ skall fortsätta att
gälla under hela innevarande mandatperiod.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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* *

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att se över
reglerna för verksamheten.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
*.

Christian Sonessons (M) och Helene Ohmans (FP) respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen be-
slutat bifalla Christian Sonessons (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.

. *

Helene Ohman (FP) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ordförandens sign Ju-sferändens sign Utdragsbesfyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 165 2012-12-03

Besvarande av motion om att kommunfullmäktige slutligt
skall pröva motioner m m (dnr Ks 2012.278)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende enligt av Björn
Magnusson (FP) väckt motion med förslag att kommunfullmäktige slutligt skall
behandla i vart fall de ärenden som väckts genom motioner, vilken motion
kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 158, beslutat att remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Det antecknas till arbetsutskottets protokoll att kommunfullmäktige den 11 juni
2012, § 121, har avslagit en av Björn Magnusson (FP) väckt motion vilkens mo-
tivering överensstämmer med Björn Magnussons (FP) yrkande i ärendet aktu-
ella motion.

Arbetsutskottets majoritet finner, då med hänvisning till det som framgår av
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 27 februari 2012, vilken utgjorde
underlag vid kommunfullmäktiges förenämnda beslut den 11 Juni 2012, § 121,
att anledning saknas till att nu göra en annan bedömning av i motionen aktuali"
serade frågor.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Henrik Lethin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå kommunstyrel-
sen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

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 Henrik Lethins (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive yr-
kände enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har arbetsut-
skottet beslutat bifalla Henrik Lethins (M) yrkande/ vilket beslut av ordföran-
den/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdragsbestyrkandé
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

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

* f

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar/ med instämmande av Helene Öhman (FP)/ att
kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla

*

motionen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på
vart och ett av eget och Torbjörn Lövendahls (S) m fl respektive yrkande enligt
ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kommunstyrelsen be-
slutat bifalla ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. Den som bifaller Torbjörn//

Lövendahls (S) m fl yrkande röstar nej."
t

Vid omröstningen avges åtta ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/
Liliana Lindström (M)/ Bertil Persson (M) och Eric Tabich (M) och fem nej-rös-
ter/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S)/

* *

Carina Dilton (S) och Helene Ohman (FP).

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ordförandens sign Justerandens^Ign Utdragsbestyrkande

^-^ s^
^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamoten för Folkpartiet Liberalerna
enligt bilaga 3.

ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

^
f
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KS § 165/12 Bilaga 3

^AN.ŵ.^
Folkpartiet Liberalerna

Staffanstorp

RESERVATION

Ärende: Motion om motioner 2

En av de grundförutsättningarna för allt demokratisk arbete är att de som är
förtroendevalda i den folkvalda församlingen (kf) har möjlighet att ställa motioner.
Det borde därför vara en självklarhet att de förtroendevaldas motioner också
behandlas i kommunfullmäktige/ där den som är motionsställare sitter.

Därför reserverar sig Folkpartiet Liberalerna mot beslutet att avslå vår
motion om motioner

Staffanstorp 3 december 2012

Fo^cp^rtiet Liberalerna
.^

wa
.

Helene Ohman

-^ <sL
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 174 2012-10-29

Kommunstyrelsen § 166 2012-12-03

Besvarande av motion om ny infart till Gästis (dnr Ks
2012.291)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av av Ralph Friberg (SF) väckt motion om anordnande av en ny infart till Gästis
i Staffanstorp/ vilken motion kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 174,
har beslutat att remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar dels

att Överlämna motionen till kommundirektören att utgöra underlag för pröv-
ning vid upprättande av förslag till planprogram för "Sockerstan"/ då med
tillägg av att i planärendet skall samråd om beaktande av det motionen inne-
håller förevara med tekniska nämnden/ till vilken nämnd motionen enligt mo-
tionärens yrkande bör överlämnas till/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att - då i överensstämmelse med motionärens eget yrkande - överlämna motio-
nen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens
förslag/ samt

att härmed anse motionen bifallen.

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.

ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyr ka n d e

^^



-a SAMMANTRADESPROTOKOLL 78(98)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att - då i överensstämmelse med motionärens eget yrkande - Överlämna motio-
nen till tekniska nämnden för dess prövning av genomförande av motionärens
förslag/ samt

att härmed anse motionen bifallen.

f

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bes tyrkande

^/^
/' <^~)/

/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 175 2012-10-29

Kommunstyrelsen g 167 2012-12-03

Besvarande av motion om fritidsgård i Hjärup (dnr Ks
2010.272)

Rolf Lind (MP) m fl har den 22 november 2010 väckt en motion om fritidsgård i
Hjärup.

Efter beredning av denna motion/ varvid kommunstyrelsen beslöt föreslå
kommunfullmäktige besluta att med det av socialnämnden i ärendet redovi-
sade anse motionen besvarad/ har kommunfullmäktige den 11 juni 2012, § 118,
beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för dess lämnande av kon-

kreta förslag till förbättring av möjligheterna för ungdomar i Hjarup att ha till-
gång till lokaler för fritidsaktiviteter.

I ärendet föreligger socialnämndens av kommunfullmäktiges förenämnda åter-
remissbeslut föranledda beslut den 15 oktober 2012, g 92, och till detta beslut
hörande tjänsteskrivelse.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Christian Sonesson (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta fö-
reslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med
hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, § 92, anse motionen
besvarad.

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.

Ordförandens sign Juste rand en s sign U td ra gsbestyrkande

^;'/^
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'^
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-29

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, g 92, anse
motionen besvarad.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

* *

Helene Öhman (FP) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommun"
fullmäktige besluta att återremittera ärendet till socialnämnden.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
*. f

på Helene Ohmans (FP) återremissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har kommunstyrelsen beslutat avslå detta yrkande.

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

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (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 bifalla Christian Sonessons (M) yrkande/ vilket beslut av ordföranden/
då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubbslag.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition.

WDen som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller
Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej.//

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrka n d e

^
'^

/
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Vid omröstningen avges sju ja-röster/ då av ordföranden Michael Sandin (M)/
Christian Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Liliana
Lindström (M)/ Bertil Persson (M) och Eric Tabich (M)/ fyra nej-röster/ då av
Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/ Werner Unger (S) och Carina

* *.

Dilton (S)/ medan två ledamöter, Yvonne Nilsson (C) och Helene Ohman (FP)
avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till socialnämndens beslut den 15 oktober 2012, g 92, anse
motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande

^L
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^^^^^
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194 2012-11-12

Kommunstyrelsen §168 2012-12-03

Besvarande av motion om Ur & Skur förskola (dnr Ks
2012.320)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Ur & Skur förskola i Hjärup/ vilken
motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera
till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas dess bedömning att det inte är en an-
gelägenhet för kommunfullmäktige att pröva frågor om etablering av förskolor
m m/ utan istället ankommer på barn- och utbildningsnämnden att ta ställning
till i motionen aktualiserade förslag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna
motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning och beslut/ samt
att därmed anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera mo-
tionen till barn- och utbildningsnämnden samt produktionschefen för yttrande.

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

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

Ordförandens sign Justerande n s sign Utdragsbestyrkande

-^ ^L^



^ SAMMANTRADESPROTOKOLL 83(98)

m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut samt

att därmed anse motionen besvarad.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahl (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att remittera
motionen till barn- och utbildningsnämnden samt produktionschefen för ytt-
rande.

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

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) yrkande
om avgörande av ärendet i sak 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 förslå kommunfullmäktige besluta
+

att överlämna motionen till barn- och utbildningsnämnden för dess prövning
och beslut/ samt

Ordförandens s ign Justerandens sign Utd råg s bestyrkande

--^f ^ -f
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

att därmed anse motionen besvarad.

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att ord-
föranden ställer proposition på framförda yrkanden att de inte deltar i kom-
munstyrelsens beslut i ärendet.

ÖrdfÖ7ändens-sIgn Justerandens sign Utdrags bestyrka n d e

^ ?L
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 195 2012-11-12

Kommunstyrelsen §169 2012-12-03

Besvarande av motion angående Lommavägen i Hjärup
(dnr Ks 2012.319)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om Lommavägen i Hjärup/ vilken mo-
tion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till
kommunstyrelsen för beslut om beredning.

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

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 bifalla motionen.

Ordförandens sign Justerandens-sign Utdrag s bestyrka n d e

^^5
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 196 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 170 2012-12-03

Besvarande av motion angående trafikproblem på Orkes-
tervägen och Batterivägen (dnr Ks 2012.326)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Ralph Friberg (SP) väckt motion om trafikproblem på Orkestervägen och
Batterivägen/ vilken motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har be-
slutat att för remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

Till arbetsutskottets protokoll antecknas dess bedömning att det inte är en an-
gelägenhet för kommunfullmäktige att pröva frågor om utredningar skall göras
om lämpligheten av att anlägga parkeringsfickor/ utan istället ankommer på
tekniska nämnden att ta ställning till i motionen aktualiserat förslag.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Mlchael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna
motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/ samt att därmed
anse motionen besvarad.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att arbetsutskottet skall besluta att remittera mo-
tionen till tekniska nämnden för yttrande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn LÖvendahls (S) remissyrkande enligt ovan/ och förklarar därefter
att enligt hans mening har arbetsutskottet beslutat avslå detta yrkande/ vilket
beslut av ordföranden/ då votering inte begärs/ härefter bekräftas med klubb-
slag.

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

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-12

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Arbetsutskottet har således beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Torbjörn Lövendahls (S) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta att remittera
motionen till tekniska nämnden för yttrande.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition
på Torbjörn LÖvendahls (S) remissyrkande 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.

Härefter ställer ordföranden proposition på Christian Sonessons (M) yrkande
om avgörande av ärendet i sak 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 förslå kommunfullmäktige besluta *

att överlämna motionen till tekniska nämnden för dess prövning och beslut/
samt

att därmed anse motionen besvarad.

Ordförandens sign Justerandens sign Utd ragsbestyrkande
^<
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

Ledamöterna för Arbetarepartiet Socialdemokraterna anmäler före det att ord-
föranden ställer proposition på framförda yrkanden att de inte deltar i kom-
munstyrelsens beslut i ärendet.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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%
STAFFANSTORPS

KOMMUN
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197 2012-11-12

Kommunstyrelsen g 171 2012-12-03

Besvarande av motion om ändring i koncernpolicyn (dnr
Ks 2012.316)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Björn Magnusson (FP) väckt motion om ändring i koncernpolicyn under ru-
briken //InkÖp/// vilken motion kommunfullmäktige den 29 oktober 2012 har
beslutat att för remittera till kommunstyrelsen för beslut om beredning.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkande.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar/ med instämmande av Helene Ohman
(FP) och Christian Sonesson (M) att kommunstyrelsen skall besluta bifalla ar-
betsutskottets 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

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige be-
sluta

att bifalla motionen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 198 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 172 2012-12-03

Besvarande av motion om isbana i Hjärup (dnr Ks
2012.331)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Carina Dilton (S)) väckt motion om isbana i Hjärup/ vilken motion kommun-
fullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommunsty-
relsen för beslut om beredning.

Arbetsutskottet beslutar dels

att uppdra till kommundirektören att tillse att det som föreslagits i motionen
blir genomfört/

dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att/ med arbetsutskottets beslut i ärendet/ anse motionen bifallen.

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 arbetsutskottets beslut i ärendet/ anse motionen bifallen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrka n de
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m
STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott g 199 2012-11-12

Kommunstyrelsen § 173 2012-12-03

Besvarande av motion om måltidspolicyn (dnr Ks
2012.333)

Kommunstyrelsens arbetsutskott upptar för beredning ärende om besvarande
av Pierre Sjöström (S) väckt motion om måltidspolicyn/ vilken motion kom-
munfullmäktige den 29 oktober 2012 har beslutat att för remittera till kommun-
styrelsen för beslut om beredning.

Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet framställs följande yrkanden.

Ordföranden Michael Sandin (M) yrkar att arbetsutskottet skall besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvis-
ning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

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 med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

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

Vid ärendets handläggning i kommunstyrelsen framställs följande yrkanden.

Christian Sonesson (M) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta bifalla arbets-
utskottets beslutsförslag.

Ordföran dens sig h Justerandens sign Utdrags b e styrkande
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STAFFANSTORPS

KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

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 Christian Sonessons (M) och Torbjörn Lövendahls (S) respektive
yrkande enligt ovan/ och förklarar därefter att enligt hans mening har kom-
munstyrelsen beslutat bifalla Christian Sonessons (M) yrkande.

Votering begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande votermgsproposition.

Den som bifaller Christian Sonessons (M) yrkande röstar ja. Den som bifaller//

Torbjörn Lövendahls (S) yrkande röstar nej."

Vid omröstningen avges nio ja röster/ då av; Michael Sandin (M)/ Christian
Sonesson (M)/ Henrik Lethin (M)/ Nino Vidovic (M)/ Yvonne Nilsson (C)/

fc

Liliana Lindström (M), Bertil Persson (M)/ Eric Tabich (M)och Helene Öhman
(FP) och fyra nej-röster/ då av; Torbjörn Lövendahl (S)/ Pierre Sjöström (S)/
Werner Unger (S) och Carina Dilton (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat förslå kommunfullmäktige besluta

att med hänvisning till det i ärendet redovisade avslå motionen.

Mot beslutet reserverar sig skriftligen ledamöterna för Arbetarepartiet Social-
demokraterna enligt bilaga l.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KS § 173/12 Bilaga l

<lSa«
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RESERVATION
(Besvarande av motion om måltidspolicyn)

Den socialdemokratiske fullmäktigeledamoten Pierre Sjöström föreslår i
en motion till kommunfullmäktige att det lämnas uppdrag om att en
måltidspolicy utarbetas där Staffantorps kommun ställer bland annat
följande krav:

För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel.

som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt* producerade, inte
bidrar till utarmning avarter och som präglas även god djurhållning.
(^Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet
med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i
arbetslivet.)

Långsiktigt är målsättningen att öka andelen lokalt producerade.

livsmedel från mindre och medelstora företag.

Strävan är att tillagning av maten sker så nära gästen som möjligt..

Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade.

av Livsmedelsverket.

Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för bifall till motionen.

Staffanstorp den 3 december 2012

SOCIALDEMOKRATERNA l STAFFANSTORPS KOMMUN
<

t

Torbjörh Lö\jbndahl
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 174 2012-12-03

Avsägelse av uppdrag som ordförande i kommunstyrel-
sens arbetsutskott (dnr Ks 2012.11)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt avsägelse från Michael Sandin (M) av
uppdraget som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar

att fr o m den l januari 2013 entlediga Michael Sandin (M) från hans uppdrag
som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott/ samt

att som ny ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott/ då fr o m den l janu-
ari 2013, för resterande mandatperiod välja Christian Sonesson (M).

Ordförandens sign Justeräncfens sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 175 2012-12-03

Avsägelse av uppdrag som förste vice ordförande i kom-
munstyrelsens arbetsutskott (dnr Ks 2012.11)

Kommunstyrelsen upptar ärende enligt avsägelse från Christian Sonesson (M)
av uppdraget som förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar

att fr o m den l januari 2013 entlediga Christian Sonesson (M) från uppdraget
som kommunstyrelsens förste vice ordförande/ samt

att som ny förste vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott/ då fr o m
den l januari 2013, för resterande mandatperiod välja Liliana Lindström (M).

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkandeR~^?"y
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 176 2012-12-03

Redovisning av delegationsbeslut

Ordförandens delegationsbeslut:

a) Fullmakt - ägarsamråd med Kommunassurans Syd Försäkrings AB
. *

b) Förvärv av fastigheten Onsvala 2:131. Dnr 2011.81

c) Tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning med uppdrag till ekonomiche-
fen att besluta/verkställa utbetalningar från Staffanstorps kommun. Dnr
2012.335

d) Rättegångsfullmakt avseende överprövning av Staffanstorps kommuns upp-
handling Vikhem III/ etapp A. Dnr 2010.237

Ekonomichefens delegationsbeslut:

e) Redovisning av delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning
punkt 14 a. Dnr 2012.345

t *

Övriga delegationsbeslut:

f) Yttrande över remiss från Nobina Sverige AB om övervakningskameror på bussar.
Dnr 2012.299

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen §177 2012-12-03

Redovisning av meddelanden m m

a) Skrivelse till Trafikverket om uppsättning av hastighetsskylt i Esarp. Dnr
2012.49

o

b) Länsstyrelsens beslut om tillstånd för J-Å Svensson att utföra arkeologisk
undersökning inom fastigheten Nordanå 1:10. Dnr 2012.293

c) Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut gällande IT-sy-
stem/databas för antagning till gymnasieskolan årskurs l. Dnr 2012.297

d) Nyttjanderättsavtal för del av Borggård 1:4 med ägaren till Brågarp 5:23.
Dnr 2012.300

e) Nyttjanderättsavtal samt köpekontrakt för del av Brågarp 6:700 med Jakt
& Skytte i Skåne AB. Dnr 2012.301

f) Regionfullmäktiges beslut om bildande av förening för sydsvensk region

g) Näringsdepartementets remiss gällande Svenska kraftnäts ansökan om
förlängd nätkoncession för linje 400 kV ledning mellan Kimstad/ Sege
ochAme.Dnr2000.199

».

h) Underrättelse - samråd med tillfälle att lämna synpunkter på Översikts-
plan för Höörs kommun år 2012. Dnr 2012.234

i) Köpekontrakt om försäljning av fastigheterna Hemmestorp 3:19 och 3:20
till Calico 7534 AB under namnändring till Hemmestorp AB. Dnr
2012.336

j) Svedala kommuns yttrande till Trafikverket över förslag till riksintresse
för Malmö flygplats. Dnr 2012.350

k) Köpebrev om förvärv av fastigheten Stanstorp 1:223. Dnr 2011.217

Ordförandens sign Justerandens sign Utd rågs bestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2012-12-03

l) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-09-18 med Staffanstorps Cent-
rum AB

m) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-09-25 med Staffanstorps Energi
AB

n) Protokoll från styrelsesammanträde 2012-09-25 med Staffanstorps Kom-
munfastigheter AB

o) Landsbygdsdepariementets remiss av departementspromemorian Mark-
nadsförmg m m av modermjölksersättning och tillskottsnäring

p) Undertecknat optionsavtal med Cocox AB om förlängning av optionstid
till 2013-05-01 gällande fastigheten Brågarp 6:855. Dnr 2007.32

q) Förvaltningsrättens beslut att avskriva målet om överprövning av Staf-
fanstorps kommuns upphandling Vikhem III/ etapp A. Dnr 2010.237

r) Barn- och utbildningsnämndens antagna inriktningsdokument "Lärmiljö
i framtidens skolbyggnader" enligt beslut 2012-11-05/ g 69. Dnr 2012.231

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga lämnad information till handlingarna.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrags bestyrka n de
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen § 178 2012-12-03

Övrigt

Kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin (M) framför/ vid sitt 84:e och
sista sammanträde som ordförande i kommunstyrelsen/ ett tack till ledamöter
och ersättare i kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens sekreterare samt till
kommundirektören och hennes personal för ett gott utfört arbete.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Christian Sonesson (M) framför ett
tack till Michael Sandin (M) för hans 10 år som ordförande i kommunstyrelsen.

Ordförandens sign Justerandens sign Utdrag s bestyrkande
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